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 آفاق تربوية متجددة

 ملاذا هذه السلسلة ؟

 

يرس الدار املرصية اللبنانية بالقاهرة ، أن تقوم بإصدار هذه السلسلة الرتبويـة الرائـدة كـام 

 جامعة عني شمس، -ة الرتبية حامد مصطفى عامر األستاذ بكلي. د.يتضح من عنوانها ، بإرشاف أ

حسن عبد الشايف مستشار التحرير العام ، رحمه الـلـه ،  واألستاذ محمد رشاد املدير العام . د.وأ

 .للدار ، واألستاذ محمد حجي املرشف الفني 

واللحن املميز لهذه السلسلة هو سعيها لـنرش الجديـد واملتجـدد يف األدبيـات الرتبويـة مـن 

ُواألجنبية يف مجال الدراسات الجامعية، كام تعنى كـذلك بقضـايا وزارة الرتبيـة الخربات العربية 

والتعليم ؛ خاصة تنمية املعـارف والقـدرات والكفـاءات التدريسـية لـدى املعلمـني يف مختلـف 

وهـي بـذلك تسـتهدف إثـراء الفكـر الرتبـوي ، وتجديـد املنظومـة التعليميـة ، . مراحل التعليم

 .ف أبعاد العملية التعليمية وتطوير األداء يف مختل

 موضوعات يف أصـول الرتبيـة واملنـاهج وطـرق - عىل سبيل املثال -وتضم مجاالتها املقرتحة 

التدريس وعلم النفس التعليمي والسياسات التعليمية واإلدارة وتكنولوجيا التعليم، إىل غري ذلك 

 دراسات بينية، أو منظور مام جرى العرف األكادميي عىل اصطناعه من تقسيامت متخصصة ، أو

 .متكامل يف املعالجة لبعض املوضوعات 

 عىل أن تجوب موضوعاتها أهم قضايا القضاء الرتبوي - كام يدل عنوانها -والسلسلة تحرص 

ًفكرا ورؤية ، ويف التحام وتفاعل مـع الـنظم التعليميـة والجامعيـة واقعـا ومامرسـة واسـترشافا  ً ً ً
متتد األفكار والخربات والرؤى إىل مختلف األقطار العربيـة مـن مـاء ويف هذا املسعى . ٍّمستقبليا

الخليج إىل ماء املحيط؛ حتى يتبلور للتنمية العربية الشاملة رصيد تربوي محصلة الفكـر الناقـد 

 .والخربة العريضة واملامرسة املتنوعة وتصور البدائل املستقبلية 
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تذة الرتبية العرب وغريهم من أسـاتذة وترحب السلسلة بإسهامات مختلف األجيال من أسا

العلوم االجتامعية يف معالجاتهم لقضـايا الرتبيـة والتعلـيم حتـى تلتقـي يف إسـهاماتهم العلميـة 

حكمة القدامى واقتحامات الشباب ورصانة ما بينهام من األساتذة، كـذلك يسـعدها أن تحظـى 

ية مـن ذوي النظـر الثاقـب والـوعي بكتابات غريهم من الكتاب والخرباء املهمومني بقضايا الرتب

 .الناقد والرأي الجسور 

وغاية السلسلة يف نهاية املطاف هـي تحريـك مـا قـد أصـاب العلـوم الرتبويـة والنفسـية يف 

وقد كانت لذلك كله آثار وتـداعيات . مجاالت كثرية من أجواء راكدة واجرتار يف الفكر واملامرسة

 .ديدها ملواجهة تحديات تعليم املستقبل أساسية يف حيوية املنظومة الرتبوية وتج

ًوثقتنا وطيدة يف أن هذه السلسلة سوف توفر زادا خصبا يف تكوين املواطن العريب وتأصـيل  ً

ًمعارفه وثقافته ترسيخا لجذورها ؛ ومنوا وامتدادا وتنوعـا لفروعهـا وأغصـانها ومثراتهـا  ً ٍّ ويقيننـا . ً

لـوم االجتامعيـة تقـع مسـئوليات جسـام يف إعـداد الذي ال شك فيه أن عىل علـامء الرتبيـة والع

وتكوين املواطن العريب باملعرفة والفكر والخلق؛ ليك يريس قواعد مجددة بجهده وعمله ، ومـن 

ًثم يغدو قادرا عىل اإلنتاج املبدع واملتميز الذي يرثي حضارته والحضـارات اإلنسـانية يف مسـرية 
 .القرن الحادي والعرشين 

 ..القصد ومن أمامه والـلـه من وراء 

 ةالدار املرصية اللبناني
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 تقـديم
 حامد عامر. د.أ

 

) فن تربية الطفل: (يأيت استكامًال لكتاب سابق بعنوان ) إعداد الطفل ملرحلة الروضة(كتاب 

ـتـأليف اـلـدكتورة هاـلـة إـبـراهيم الـجـرواين واـلـدكتورة إنرشاح إـبـراهيم املرشيف ـمـن أعـضـاء هيـئـة 

وهو يتجـاوز مجـرد إعـداد الطفـل لاللتحـاق  . التدريس بكلية رياض األطفال بجامعة اإلسكندرية

وبـذلك . مبؤسسة رياض األطفال التعليمية ؛ إذ يستعرض وظائفهـا وطـرق التعلـيم والـتعلم فيهـا 

يعترب هذا الكتاب متابعة ملقومات واحتياجات منو الطفل يف مرحلة الطفولـة املبكـرة حتـى بدايـة 

 .تعليم األسايس يف املدرسة االبتدائية سن الرابعة ونهاية الخامسة ليبدأ أوىل حلقات ال

ًوهناك اتجاهات ومامرسات يف نظامنا التعليمـي لـيك تصـبح الروضـة جـزءا ال ينفصـل عـن 
ًالتعليم األسايس ، وممهدا ومعدا وفاتحة لشـهية مواصـلة التعلـيم النظـامي يف املرحلـة  ٍّ االبتدائيـة ً

 .لحادية عرشة من عمرهخالل سنوات منو الطفل فيام بني سن السادسة حتى سن ا

بيد أن هذا التكامل بني الرياض واملـدارس االبتدائيـة ال يـزال أمـًال يف طموحـات التوسـع يف 

ٍّوتشري اإلحصاءات إىل أن مدارس ريـاض األطفـال ال تسـتوعب حاليـا . مسـرية املنظومة التعليميـة 
تضـمن خطـة االسـرتاتيجية وت.  سنوات من السـكان 5 - 4من الفئة العمرية ما بني % 18أكرث من 

املطرد لرياض األطفال حتـى يبلـغ معـدل القومية إلصالح التعليم ما قبل الجامعي استهداف النمو 

ونأمل أن يتحقق هذا الهدف  . 2025، مع عام من الفئة العمرية من السكان% 60استيعابها حوايل 

حـل النمـو التعليمـي والرتبـوي يف انطالقة التوسع إلنشاء هذه املؤسسـة التعليميـة املهمـة يف مرا

 .لإلنسان املرصي 

ِّوتستمد روضة األطفال أهميتها كام يتجىل يف اسمها بأنه روضـة غنـاء فيحـاء متكـن الطفـل  َّ

من منو حاجاته وقدراته يف أمتع وأكمل بيئة ، وتيرس له فـيام بعـد اإلفـادة واالسـتثارة ملواهبـه يف 

التعلـيم يف الصـغر كـالنقش عـىل : ( ويف املثل الشـائع . ية متابعة مضامني التعليم يف املراحل التال

واملثـل يشـري إىل عمـق التـأثري . ِّ؛ مام ميكن الطفل من عمق التفاعل مع ما يتعلمه فيهـا ) الحجر 

 .والتحفيز ، وليس يف اعتباره نقًشا عىل حجر ثابت ال يتغري وال يتجدد 



 

 10

 املامرسات األساسية التـي يجـب أن تتبعهـا بعض: ( ويتناول الكتاب منذ فصله األول بعنوان 

. ، وهـذا بـالرضورة ميتـد إىل دور األب واألرسة يف هـذا اإلعـداد ) األم إلعداد طفلها لدخول الروضة 

وبني األرسة والروضة ، رشيكان ال ) الرشاكة بني الروضة واألرسة ( ويقوم هذا اإلعداد منذ بدايته عىل 

ر يف اإلعـداد واملتابعـة لـدور كـل مـنهام يف حـب الطفـل لهـذه ينبغي أن يتخىل أحدهام عن اآلخـ

وتـتم اإلشـارة إىل عـدد كبـري مـن املجـاالت واملواقـف . املؤسسة واإلفـادة مـن خرباتهـا وأنشـطتها 

 .ٍّواللقاءات واألنشطة التي تحقق واقعيا متطلبات هذه املشاركة 

طفـل القـراءة والكتابـة وإمنـا والفصل الثاين يؤكد أن هدف االلتحاق بالروضة ليس تعليم ال

ًتنمية شخصـيته ، بدءا من الثقة بالنفس والتعـاون مـع املجــوعة إلــى عشــرات مـن األهــداف 
ويرى البعض أن تفتح الذهن . املـؤثرة يف منو قدرات الطفل من شحذ للحواس والخيـال والتفـكري 

ٍّهـدفا مهـام مـن أهــداف أنشطــة وقدرات املرونة يف التفكري واستيعاب املؤثرات الخارجية ميثل  ً

وترتبط تلك القدرات واملهارات مبرونة املخ واتسـاع إمكاناتـه التـي تـربز يف سـن . رياض األطفـال 

ويستمر هـذا التفـتح واملرونـة يف املـخ وطاقاتـه االسـتيعابية حتـى يبلـغ سـن . الثـالثة من عمره 

لدى املخ يف بذر بذور مكونـات الشخصـية ومن املهم استغالل هذه الظاهرة البيولوجية . العارشة 

اإلنسانية يف تنمية قدرات التخيل واإلبداع ، ومـا تـرتبط بهـا مـن قـدرات املالحظـة واالستكشـاف 

َّوالتأمل وإدراك العالقـات والتعـاون وضـبط املشـاعر ، وغريهـا مـن مقومـات الشخصـية السـوية 
 .واحرتام العمل واالنتامء للجامعة 

ًتم التوجه أساسا عىل دور معلامت الرياض واألسـاليب والطـرق املالمئـة ويف الفصل الثالث ي
َّنحو أنواع األنشطة املناسبة ؛ لتحقيق األهداف السوية لنمو األطفال والوسائل التي تهتـدي بهـا يف 
تنفيذ برامج الروضـة ، ومـن بينهـا اسـتخدام التكنولوجيـا التعليميـة املعينـة يف عمليـات التعلـيم 

 .والتعلم 

ُالحاصل أن هذا الكتاب يعنى بكل جزئيـات املسـائل التـي تعتـرب مـن مسـئوليات معلمـة و
وذلك هو اللحن املميز لـه . ِّالروضة مزودة إياها باإلجراءات العملية والتنفيذية التي ميكن اتباعها 

 .والذي يضيف إىل قيمته العلمية وهدايته العملية 
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 مقـــــدمـة
 

ًر عاما بعد اآلخر يبدأ هنا تساؤل الكثـري مـن اآلبـاء واألمهـات حـول عندما ينمو الطفل ويتطو
فالبعض قلق أي روضة يختار ؟ والبعض اآلخـر يحـاول ... أبنائهم الذين يجب أن يلتحقوا بالروضة 

ًتوقع كيف سيترصف ابنه ، والثالث يخىش من بكاء طفله ذو املزاج الصعب عموما ، ورابـع يفكـر 
يض من بكاء شديد من قبل ابنه مام دفعه إىل سـحبه مـن الروضـة ، كـام إن مبا حدث يف العام املا

ًطرق تعليم وتعلم الطفل تأخذ حيز التفكري والتـدقيق مـن قبـل أوليـاء األمـور واملعلـامت أيضـا ، 

 .وبالتايل نحتاج إىل النظر بشكل جدي يف مثل هذه األمور 

 - الروضـة -رحلة االلتحـاق باملدرسـة حيث إن انتقال الطفل من مرحلة الطفولة املبكرة إىل م

ًيعد حدثا انتقاليا ضخام يف حياة الطفل يتطلب أن يعـد لـه الطفـل إعـدادا طيبـا ، فالطفـل قبـل  ًٍّ ً ً

املدرسة أو الحضانة يعيش يف البيت الذي ميثل له البيئة اآلمنة ويرى نفسه مركز االهتامم يف هـذا 

الوقت لوالدته أو من يقوم برعايته ، وفجـأة يحـدث البيت ومحوره ، كام أنه يكون مالصًقا أغلب 

ًهذا التغري الكبري يف حياته ، إذ يصحو يوما فيجد نفسه يف مكان غريـب عليـه دون وجـود والديـه 
معه ، ومع أشخاص ، مل يلتق بهم من قبل ، وبعد أن كان محط أنظار الجميع يف أرسته يرى نفسه 

 . اآلخرين ًواحدا من بني مئات ورمبا آالف األطفال

وهنا ويف هذا الكتاب سوف نحاول تناول العديد من تلك القضايا املهمـة التـي تهـم كـل مـن 

 .ًاآلباء واملربني واملعلامت وأيضا كل الجهات املعنية بشئون الطفل 

 وقد تضـمن هـذا الكتـاب ثالثـة فصـول ناقشـت العديـد مـن التسـاؤالت التـي قـد تـدور يف

أهميـة إعـداد الطفـل ملرحلـة : الفصـل األول الطفولـة ؛ حيـث نـاقش  أذهان اآلباء ، واملهتمني ب

  ؛ وذـلـك ـمـن ـخـالل بـعـض املامرـسـات األساـسـية الـتـي يـجـب أن تتبعـهـا األم االلتـحـاق بالروـضـة
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ًإلعداد طفلها لدخول الروضـة ، والرشاكـة بـني الروضـة واألرسة ، وأيضـا مفهـوم الرشاكـة ، أهميـة 

كيف ميكن بنـاء عمليـة الرشاكـة بـني الروضـة واألرسة؟ وكـذلك دور الرشاكة بني الروضة واألرسة، و

 .الروضة يف تحقيق الرشاكة مع األرسة 

 ؛ وذلك من خالل أسلوب حث الطفـل إعداد الطفل ملرحلة الروضة: الفصل الثاينبينام يتناول 

؟ ، وهـل الهـدف األسـايس مـن الروضـة هـو تعلـيم القـراءة والكتابـة) الروضة(عىل حب املدرسة 

والحاجات واملسلامت التي يجب معرفتها عن الطفل يف هذه املرحلة ، والخصائص والسلوك الـذيك 

ًالذي يجب تعليمها للطفل ليصـبح قـادرا عـىل العـيش والتنـافس يف القـرن الحـادي والعرشيـن ، 
ًواحتياج الطفل ليصبح مستعدا ملرحلة الروضة ، ومواصفات الروضة الجيدة التـي متـد الطفـل مبـا 

حتاجه ، وتعزيز ثقة الطفل بنفسه يف األسبوع األول يف الروضـة ، واملشـكالت التـي قــد تعـرتض ي

الطفل عند التحاقه باملدرسة ألول مـرة ، وكـذلك التعـرف عـىل األطفــال الـذين يصــعب علـيهم 

 .التأقلم 

هـداف  ؛ فقد تنـاول األتوقعات التعليم والتعلم يف رياض األطفـال: الفصل الثالث وقد وضح 

التعليمية لربامج رياض األطفال ، واألنشطة التي ميكـن أن تقـدم يف الربامــج الرتبويـة والتعليميـة 

للطفـل ، والطـرق واألساليب الخاصة بتخطـيط وتنفيـذ برامــج ريــاض األطفــال ، وكـذلك طـرق 

فيـة تقـويم التعليم والتعلم يف الروضـة ، واســتخدام التكنولوجيـا التعليميـة لطفـل الروضـة ، وكي

 .برنامج رياض األطفال 

 انرشاح إبراهيم املرشيف. هالة إبراهيم الجرواين                                                    د. د
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 أهمية إعداد الطفل ملرحلة االلتحاق بالروضة

 

بعض املامرسات األساسية التي يجب أن تتبعها األم إلعداد طفلها لدخول 

 .الروضة

 .الرشاكة بني الروضة واألرسة 

 .مفهوم الرشاكة 

 .أهمية الرشاكة بني الروضة واألرسة 

 كيف ميكن بناء عملية الرشاكة بني الروضة واألرسة ؟

 .دور الروضة يف تحقيق الرشاكة مع األرسة 
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 يعـد -روضـة ال-إن انتقال الطفل من مرحلة الطفولة املبكرة إىل مرحلة االلتحاق باملدرسـة 

ًحدثا انتقاليا ضخام يف حياة الطفل يتطلب أن يعد له الطفل إعدادا طيبا ، فالطفـل قبـل املدرسـة  ًٍّ ً ً

أو الحضانة يعيش يف البيت الذي ميثل له البيئة اآلمنة ويرى نفسه مركز االهـتامم يف هـذا البيـت 

ايتـه ، وفجـأة يحـدث هـذا ومحوره ، كام أنه يكون مالصًقا أغلب الوقت لوالدته أو من يقـوم برع

ًالتغري الكبري يف حياته ، إذ يصحو يوما فيجد نفسه يف مكان غريب عليه بدون وجود والديه معه ، 
ومع أشخاص ، مل يلتق بهم من قبل ، وبعـد أن كـان محـط أنظـار الجميـع يف أرستـه يـرى نفسـه 

 .ًواحدا من بني مئات ورمبا آالف األطفال اآلخرين 

 ما يعاين منه الطفل يف تلك اللحظة هو الشعور بفقدان األمان كام أنـه وبالطبع فإن أصعب

ًيصبح مسئوًال عن ترصفاته وسلوكه مطالبا باتباع قواعد وقوانني رمبا مل تفرض عليه مـن قبـل أثنـاء 
 .فرتة وجوده بالبيت 

؛ وال شك يف أن كل أب وأم ستنتابهام املخاوف بشأن دخـول طفلهـام املدرسـة للمـرة األوىل 

ُوعىل الرغم من أن معظم األطفال قد يدخلون دور الحضانة التي تعدهم وتهيـئهم لـروتني وبيئـة  ّ

ٍّالتعلم والدراسة يف الروضة ، إال أن حرية األهل فيام إذا كـان طفلهـم مسـتعدا ملجابهـة التوقعـات 

التوتر القاتـل ًالجديدة التي ستصادفه يف هذه املرحلة من حياته غالبا ما تكون السبب األسايس يف 

 .الذي يسود البيوت يف مثل هذه األيام 

وليك يطمنئ األهل ، وتقل مخاوفهم ، فإن املهارات البسـيطة التاليـة تبـني لهـم مـا إذا كـان 

 .ٍّطفلهم مستعدا فعًال لدخول الروضة أم ال 

 



 األولالفصل 

 16

 :ٍّوالذي يظهر جليا يف حال كان الطفل  : النضج االجتامعي والعاطفي: ًأوال 

 ًرا من االسـتقاللية من خالل تحمله بعض الواجبات الشـخصية ، كارتداء ثيابه وخلعهـا يظهر قد

مبفرده ، أو إعادة األغـراض إىل أماكنهـا بعـد االنتهـاء مـن اسـتخدامها ، دخـول الحـامم لقضـاء 

 .حاجاته مبفرده 

  ًإذا كان قادرا عىل السيطرة عىل بعض ترصفاته ، أو عىل األقل محاولة القيام بذلك. 

  ًإذا كان قادرا عىل االبتعاد عن والدته لفرتة زمنية ال بأس بها يف النهار. 

  ٍّإذا كان قادرا عىل التعبري عن احتياجاته بالشكل املالئم اجتامعيا ً. 

  ًإذا كان قادرا عىل اتباع بعض القواعد والسلوكيات والتي تتالءم مع نظام الروضة. 

 آخرين غرباء عنه ًإذا كان قادرا عىل التعامل مع أفراد . 

 :الرغبة يف التعلم : ًثانيا 

 هل يظهر طفلك الفضول حول عامله ، وكيفية عمل األشياء ؟ 

 ّهل هو تواق إىل استخدام الكلامت واألرقام ويظهر براعة يف العد ؟ َّ 

 هل يحب تركيب املكعبات ويحاول التمييز بني األلوان ؟ 

 هل يحاول اكتشاف عامل اللعب ؟ 

 :ات األساسية التي يجب أن تتبعها األم إلعداد طفلها لدخول الروضة بعض املامرس

الجـدير بالذكر أن بإمكان الوالدين عمل الكثري لتوفري بيئة من شـأنها تنميـة تلـك املهـارات 

الالزمة لتقوية استعداد الطفل لاللتحاق بفصول الروضة ، وبالتايل التمكن من التـأقلم والنجـاح يف 

ة التعليمية والرتفيهية فيها ، ويويص خرباء علم النفس واملتخصصـون يف تنميـة مامرسة كل األنشط

مهارات األطفال ، بالرتكيز عىل عدد من الجوانب لتقوية استعداد الطفـل ملرحلـة الروضـة ؛ ومنهـا 

 :نذكر 

يجب أن يشجع األهل الطفل عىل التحـدث يف شـتى املجـاالت ، فلـام ال  : املهارات اللغوية

 التعليق عىل صورة ما ، أو إعادة رسد القصة بعد انتهائنا من رسدها ؟نطلب منه 
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ُينصح الوالدان بتعـليم الطفـل كيفيـة اسـتخدام املقــص ، لقـص األوراق  : املهارات الحركية
 .واألشكال ، وتدريبه عىل الرسم ، والتلوين ، وتهجي الحروف واألرقام 

ء وخلع مالبسه مبفرده ، وبدون مساعدة أحد ، يجب تعليم الطفل كيفية ارتدا : االستقاللية

 .ٍّومن املهم جدا أن يتعلم الطفل غسل يديه ووجهه بنفسه 

سـاعدي طفلـك عـىل املبـادرة بإقامـة عالقـات صـداقة مـع األطفـال  : املهارات االجتامعيـة

ة ، اآلخـرين ، وأوضح له أن الرضب ، والعض ، والرصاخ هي من الترصفـات غـري الالئقـة يف املدرسـ

 .ويف أي مكان ، ومع أي كان 

كام تحرص كل أم علـى تعلم أطفالها القراءة والكتابة مع أول قدم يضعها طفلهـا يف روضـة 

األطفال أي يف سن الرابعة ولكن هل تعلم الطفل القراءة والكتابـة يف هـذا الوقـت هـو األهـم أم 

 البد من إعادة وتهيئته يف البداية لهذا األمر ؟

 الطفل لتعلم الكتابة يف هذا الوقت غري صـحيح فهـذا يكلـف الطفـل فـوق إن الضغط عىل

طاقته ويرسخ يف عقله أن الهدف من الذهاب إىل الروضة هو تعلم الكتابة والقـراءة فقـط ال غـري 

وباألكرث إذا دفعته األم إىل ذلك بكل السبل وبدون االنتباه إىل أسلوب التعلم الذي يناسـب طفلهـا 

ما هو الهدف لذهاب .. ولكن ... ٍّذهنيا ويهيئه إىل القراءة والكتابة يف سن متقدمة ٍّويفيده عقليا و

الجواب يكمـن يف طبيعـة هـذه .. الطفل إىل الروضة من سن الرابعة إن مل يكن للقراءة والكتابة؟؟

املرحلة من عمر الطفل ومتطلباتهـا فالطفـل يف هـذا الوقـت يحتـاج إىل تـدريب ذهنـي ويـدوي 

ً مهيأ لهذه العملية املهمة وهذا دور معلمة الروضة باالشـرتاك مـع األم يف املنـزل وحريك ليصبح ّ ...

وإليك بعض التدريبات البسيطة املهيأة لعملية القراءة والكتابة ويحتاجها الطفل يف هذا الوقـت ، 

 ...والتي ميكنك مامرستها مع طفلك عىل شكل أنشطة وألعاب مسلية 

 : اإلعداد للقراءة - 1

 ريب الطفل عىل النظر لألشياء من بعد تد. 

  تدريب الطفل عىل تتبع الخطوط الرفيعة يف الرسم وتتبع الحركة فيه. 
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  النظر إىل الصور والتدقيق يف تفاصيلها والتحدث عنها. 

  ألعاب التشابه واالختالف التي يخرجها الطفل من الصور. 

  إدراك األكرب واألصغر بني األشياء. 

 املتفاوتة مالحظة األحجام . 

  يسار - ميني - أسفل -أعىل ( تنمية قدرة الطفل عىل مالحظة مكان اليشء . ( 

  إعادة رسد القصص املسموعة. 

  تدل كل مجموعة عىل مفهـوم عـام مثـل كلـامت ( تصنيف الكلامت وتقسيمها إىل مجموعات

 ) .وهكذا ..  املالبس -تدل عىل الطعام 

 طاقة خاصة به ، ويطلب منه التعرف عىل اسمه كتابة اسم الطفل عىل مقعده وعىل ب. 

  تقليد أصوات الحيوانات والطيور. 

  عرض مجموعة من الصور ويطلب من الطفل تسمية كل يشء باسمه. 

  حفظ سورة صغرية من القرآن الكريم. 

 : اإلعداد للكتابة - 2

  استخدام التشكيل بالصلصال لتمرين أصابع يد الطفل. 

 مللون من خالل القص واللصق تلوين الصور بالورق ا. 

  السري عىل النقط لتظهر صور حيوان أو طائر. 

  اللعب بالصلصال. 

  استخدام ألوان املياه والفرشاة يف التلوين والرسم والتدريب عليها. 

  تكوين األشكال من أعواد الثقاب. 

  تدكيك الخيط أو الرشائط يف الثقوب ومحاولة تكوين شكل منها. 

 ق الزرائر يف القميص يدرب أطراف األصابع التدريب عىل غل. 

  أنشطة الرسم والتلوين املختلفة. 

  صنع بطاقات بارزة للحروف وتدريب الطفل عىل تحسسها والسري عليها بأصابعه. 
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 :الرشاكة بني الروضة واألرسة 

 :مفهوم الرشاكة 

ة مـا بـني الروضـة يقصد بالرشاكة يف هذا السياق ، تلك العالقة العضوية الوظيفيـة التكامليـ

واألرسة بهدف تكامل الجهود املبذولة وتواصلها لرتبيـة طفـل الروضـة وفـق الـنمط األمثـل الـذي 

يتفق مع قيم وعـادات وتقاليـد وضـوابط ومعـايري املجتمـع ، بحيـث تتكامـل وتتواصـل الجهـود 

 مبـا يحقـق املبذولة من الطرفني يف هذا الصدد يف إطار من التفاهم والتواصـل والتعـاون املسـتمر

 .األهداف الرتبوية والنفسية املنشودة 

 :أهمية الرشاكة بني الروضة واألرسة 

 :تتضح أهمية الرشاكة بني الروضة واألرسة من خالل تحقيقها لألهداف التالية 

  مد جرس الثقة وتعميق التواصل والتعاون بني الروضة واألرسة. 

  يف تربية الطفل فهم دور الروضة ومسئوليتها كرشيك يف املساعدة. 

  تفعيل دور أولياء األمور يف املشاركة يف أنشطة الروضة. 

  توفري الفرص للحوار املوضوعي حول األمور التي تخص الطفل. 

  تنمية شخصية الطفل بتدرج وثبات من خالل منوه يف ظل بيئة الرشاكة. 

 كيف ميكن بناء عملية الرشاكة بني الروضة واألرسة ؟

 :ية الرشاكة من خالل وميكن أن تتم عمل

 :حيث يتحقق من خالله األهداف التالية  : اجتامع عام مع أولياء األمور الجدد

  تعريف أولياء األمور الجدد بالهيئة اإلدارية والتعليمية والفنية للروضة. 

  تعريف أولياء األمور الجدد بفلسفة وأهداف منهج رياض األطفال وأنشطة الروضة. 

 تي يتم تنميتها للطفل من خالل املنهج توضيح املهارات ال. 

  تحديد أساليب املشاركة والتعاون املتوقعة من أولياء األمور. 

  تبصري أولياء األمور باألساليب املتبعة يف التعامل مع الطفل. 
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  توضيح نظام الوجبة الغذائية اليومية يف الروضة وأهميتها للطفل. 

  الروضة دليل( توزيع نرشات توضيحية عن الروضة . ( 

  تشجيع أولياء األمور عىل طرح األسئلة واالستفسارات. 

 ) :األم واملعلمة ( اللقاء الفردي 

بعد أن تم تسجيل الطفـل يف الروضـة ، يـتم التخطـيط لتحديـد موعـد ملقابلـة األم بصـورة 

 :فردية مع املعلمة ، وذلك لتحقيق األهداف التالية 

  الطرفني بناء الثقة والتعاون والتواصل بني. 

  توضيح بعض األمور التنظيمية يف الروضة. 

  تعبئة االستامرات الخاصة بالطفل. 

 :وقبل أن يتم هذا اللقاء تقوم إدارة الروضة بتنفيذ اإلجراءات التالية 

  توزيع األطفال الجدد عىل غرف التعلم. 

  تحديد املعلمة املسئولة عن كل غرفة تعلم. 

 ال أولياء األمور تهيئة الروضة وإعدادها الستقب. 

  تجهيز االستامرات الخاصة بالطفل. 

 ) :بني املعلمة واألم وطفلها ( أهمية اللقاء الثنايئ 

 :تكمن أهمية هذا اللقاء من خالل تحقيقه لألهداف التالية 

  تخفيف حدة االنفصال عن البيت وتسهيل عملية االنتقال من البيت إىل الروضة. 

 جديدة وتشويقه للتفاعل معها تعريف الطفل عىل البيئة ال. 

  تنمية الشعور باألمن والطأمنينة لدى الطفل. 

  تنمـية التعاون بني املعلمـة واألم مـن خـالل االتفــاق عـىل أسـاليب توجــيه الطفـل ودعمــه

 .ومساعدته 

  تكوين اتجاهات إيجابية نحو الروضة لدى الطفل واألم. 
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 :اإلعداد والتخطيط للقاء 

اإلعداد والتخطيط ، ويتم ذلك من خالل تنفيـذ بعـض ليك يعطي هذا اللقاء مثاره الجيدة البد من 

 :اإلجراءات التالية 

  االتصال بأم الطفل وتحديد موعد املقابلة. 

  تجهيز غرفة التعلم لالستقبال. 

  تجهيز بطاقات للخزانة بطاقة اسم الطفل. 

  تجهيز صور الطفل. 

  تجهيز الوجبة. 

  تجهيز اللقاء. 

 :الية يف هذا اللقاء وتقوم املعلمة بتنفيذ الخطوات الت

  استقبال األم والطفل ببشاشة وترحيب والتوجه إىل غرفة التعلم. 

 ذلك يف تنميـة ـلم ، ومحــتويات كــل ركــن وأهميـةتعريف الطفــل واألم بأركـان غرفـة التعـ

 .مهارات الطفل املختلفة 

 ووضع اسـمه إعداد الطفل فرصة الختبار الخزانة الخاصة به والتي سوف يضع فيها احتياجاته ،

 .وصورته عليها 

 ألن الطفـل  ر أو اختبـار الـركن الـذي يعمـل بـه،ترك الحرية للطفل يف التنقل من ركن إىل آخـ

 .بحاجة إىل اكتشاف املكان ، وقد تشاركه األم يف التنقل 

  تعريف الطفل واألم عىل الروضة بصورة عامة. 

 تى يكون ارتباطه باملكان أكرثقد تتناول األم مع الطفل وجبة بسيطة يف مطعم الروضة ح. 

 :بناء الرشاكة بني الروضة واألرسة عىل مدار العام 

 :ًنستعرض هنا بعضا من هذه األساليب 

 :تنظيم تبادل الزيارات مع األرسة ) أ ( 

  زيارة األم لطفلها يف اليوم األول للدوام. 
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 ة زيارة األم لطفلها يف األيام العادي. 

  الزيارات املنزلية. 

  زيارات أولياء األمور للروضة للمشاركة يف الربنامج اليومي. 

 :الرسائل الدورية ) ب(

قد تستخدم الروضة أسلوب االتصال الرسمي من خالل إرسال رسائل دورية إىل أرس األطفال 

ض مـن هـذه ويختلف مضمون هذه الرسائل طبًقا لألهداف املطلوبة منها ؛ وفـيام يـيل نـذكر بعـ

 :الرسائل 

  رسائل إعالن عن الوحدة الجديدة. 

  رسائل لألرسة عن استقبال زائر يف غرفة التعلم. 

  رسائل عن القيام برحلة أو زيارة ميدانية. 

  رسائل عن افتتاح معرض للقصص واأللعاب اإلدراكية لألطفال. 

  التطعيم ( رسائل حول أمور صحية. ( 

 ة أو محارضة رسائل دعوة لألمهات لحضور ندو. 

  رسائل تهنئة باملناسبات الدينية والوطنية. 

  النرشات. 

 .مجالس األمهات ) جـ(

 .تبادل الكتب والقصص بني الروضة واألرسة ) د ( 

 .املشاركة يف احتفاالت ومعارض الروضة ) هـ(

 .تنظيم املحارضات والندوات وورش العمل ) و ( 

 :االجتامعات ) ز ( 

 :اجتامعات جامعية 

وليك تتحقـق أهـداف االجـتامع البـد مـن مراعـاة إعطـاء الجلسـة الـروح الوديـة يف بدايـة 

االجتمـاع ، وحـث أولياء األمور عىل إبداء مالحظاتهم مع االسـتفادة مـن األسـئلة التـي يطرحونهـا 

 .يف تحسني الخدمات الرتبوية لألطفال 
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 :اجتامعات فردية 

م اإلعداد لهـذا االجـتامع مسـبًقا ، حيـث يـتم جمـع ويت : اجتامع لحل املشكالت السلوكية

أكرب قدر من املعلومـات عـن الطفـل ، وكـذلك التفكـري يف االسـرتاتيجيات املحتملـة للتعامـل مـع 

 :املشكلة ، ورمبا تساعد اإلجراءات التالية عىل مواجهة املشكلة مع أولياء األمور وعالجها 

د من أن هناك اتفاق عىل نوع املشكلة السـلوكية بينهـا عىل املعلمة التأك : االتفاق عىل املشكلة* 

 .وبني أولياء األمور 

من خالل مالحظة الطفل يف الروضة تسـتطيع املعلمـة التعـرف عـىل املشـكلة  : وصف املشكلة* 

 .ترضب األطفال يف بعض األحيان عدة مرات يف اليوم » ًخلودا « ووصفها ، فمثًال الحظت أن 

 أحد يف البيت ؟ ومتى ظهر هذا السلوك ؟ هل تقوم خلود برضب -

أن خلـود تريـد ( التعرف عىل األسباب املحتملة للمشكلة السلوكية مـن قبـل املعلمـة فمـثًال -

ًاالتصال مع األطفال اآلخرين ولكنها ال تعرف كيف ، نظرا لضعف مهارتهـا اللغويـة ، وبـذلك 
 ) .فهي تستخدم الرضب

يف البيت ويعطوا آرائهم من خالل اإلجابـة عـن » ًخلودا « ا  يطلب من أولياء األمور أن يراقبو-

 :عدة تساؤالت منها 

 : وتشمل عىل ما ييل االتفاق مع أولياء األمور عىل األهداف التي يجب تحقيقها* 

  .  أن تتوقف خلود عن الرضب -

 . أن تتعلم خلود استخدام الكلامت لتقول ما تريد -

 . أن تشعر خلود بالرضا عن نفسها -

 . أن تلعب مع طفل أو طفلني بنجاح -

 وذلك بأن ترشح املعلمة مـا تفعلـه لحـل هـذه املشـكلة مناقشة حل املشكلة مع أولياء األمور* 

 .وتطلب منهم عرض مقرتحاتهم حول ذلك 
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التخطيط مع أولياء األمور باستمرار االتصال والتواصل من أجل االتفاق عـىل اتبـاع اسـرتاتيجية * 

 :فلة عىل أساسها ومراقبة الط

 . اجتامع لدعم مهارات وإبداعات األطفال -

  . االجتامع مع أم الطفل -

 . اجتامع تقويم الطفل -

 :دور الروضة يف تحقيق الرشاكة مع األرسة 

للروضة دور كبري وفعال لتحقيق التواصل وتوثيق الرشاكة مع األرسة ، ولتحقيـق ذلـك البـد 

ءات الهادفة إلنجاح هدف التواصل مع األرسة ، وذلك من خـالل مـا للروضة بتنفيذ الربامج واإلجرا

 :ييل 

  تشكيل مجلس األمهات وتفعيله. 

  استقبال أولياء األمور يف كل األوقات والرتحيب بهم عند الزيارة. 

  تقديم املساعدة املطلوبة لويل األمر عند الحاجة. 

 ألوليـاء األمـور لتسـهيل عمليـة إعداد دليل مصغر بهواتف وفاكس وإنرتنت الروضة وإرساله 

 .االتصال مع الروضة 

  إعداد دليل الروضة وإرساله لويل األمر. 

  تفعيل الزيارات املنزلية من قبل إدارة الروضة ألولياء األمور. 

  رسائل معايدة وتقدير وثناء ألولياء األمور. 

 جود مشكلة االتصال بأرسة الطفل عند قيام الطفل بسلوك إيجايب ، وليس فقط عند و. 

  تنفيذ احتفاالت ترفيهية مبشاركة أولياء األمور واملعلامت خاصة االحتفاالت الدينية والوطنية

 .بهدف توثيق العالقات 

  تكريم أولياء األمور املتعاونني مع الروضة. 
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إعداد الطفل ملرحلة الروضة

 ؟) الروضة(كيف أحث طفيل عىل حب املدرسة 

 ن الروضة تعليم القراءة والكتابة ؟هل الهدف األسايس م

 ما الحاجات واملسلامت التي يجب معرفتها عن طفيل يف هذه املرحلة ؟

ًما الخصائص والسلوك الذيك الذي يجب تعليمه لطفيل ليصبح قادرا عىل 

 العيش والتنافس يف القرن الحادي والعرشين ؟

 ٍّكيف ميكن مساعدة طفيل ليك يصبح مستعدا لدخول الروضة ؟

 هل طفيل جاهز لدخول الروضة ؟

 كيف أختار القصص الرتبوية ألطفايل ؟

 ما مواصفات الروضة الجيدة التي متد طفيل مبا يحتاجه ؟

 كيف أعزز ثقة طفيل بنفسه يف األسبوع األول يف الروضة ؟

 ما املشكالت التي قد تعرتض الطفل عند التحاقه بالروضة ألول مرة ؟

  عليهم التأقلم ؟من هم األطفال الذين يصعب

 الفصل الثاين
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لـذا .. ويشـعر بـاألم سـواء كانـت غاضـبة أو راضـية.. إن الطفل يتعلم من األم الكالم واللعب

والبـد أن .. يجب أن يرتك الطفل ليتعرف عىل البيئة املحيطة به ؛ وليدرك تبـاين األصـوات بنفسـه 

.. حياته حتى يكتسب الخربات املختلفـة ٍّتنتبه األم لنمو الطفل عقليا خالل الستة أشهر األوىل من 

ًوأيضـا .. كام أن التحدث للطفل بصوت حنون والنظر إليه حتى يشعر بنـربات الصـوت أمـر مهـم 

مع إتاحة الفرصـة للطفـل .. اللعب مع الطفل باأللعاب التي تحتاج إىل التفكري واستخدام البدائل 

 . والعضيل للعب يف األماكن العامة ليساعده ذلك يف منوه الجسمي

 ؟) الروضة ( كيف أحث طفيل عىل حب املدرسة 

إذا ذكرت املدرسة أمام طفلكم كأسلوب للعقاب أو التهديد ؛ فأنت هكذا تربني طفًال يكـره 

 .التعليم منذ نعومة أظافره ، وبالتايل فال تنتظري منه أي تقدم يف حياته العلمية 

فراغ بل من إعدادك النفيس له ، وترغيبـك ًواعلمي جيدا أن حب الطفل للدراسة ال يأيت من 

إياه يف املدرسة ، حتى ال يكون االنتقال إىل املدرسة مفاجأة البنك يجب عليـك التحضـري ألول يـوم 

يف الدراسة منذ منتصف العطلة الصيفية بحيث يشعر الطفل الصغري أن عملية االنتقال إىل النظام 

 .املدريس تتم 

ـدا أن ـحـب الطـفـل ل ـنفيس ًواعلـمـي جـي ـل ـمـن إـعـدادك اـل ـراغ ـب ـأيت ـمـن ـف  لدراـسـة ال ـي

له ، وترغيبك إياه يف املدرسة ، وليك ال يكون االنتقال إىل املدرسـة مفاجـأة البنـك يجـب عليـك 

التحضري ألول يوم يف الدراسة منذ منتصف العطلـة الصـيفية بحيـث يشـعر الطفـل الصـغري أن 

ـتم دون ـصـدم ــي ـت ـال إىل النـظـام املدرـس ـة االنتـق ـه عملـي ـة تحـطـم ثقـت ـديالت جذرـي  ات أو تـب
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ٍّبنفسه أو بالروتـني الذي كان اعتاد عليـه ؛ لـذلك فمـن املهـم جـدا عـىل الوالـدين أن يقومـا مسـبًقا 

 :بالتهيئة الكافية والكاملة للطفل ملواجهة هذا الحدث املهم يف حياته ، وقد يتم ذلك عن طريق 

 ورشح أهميـة » الروضـة « ملرحلة القادمـة التحدث مع الطفل ومحاولة تشويقه وتحبيبه يف ا ،

 .دور املدرسة يف حياته 

  تدريب الطفـل عـىل االخـتالط بعـدد مـن األطفـال وإقامـة عالقـات اجتامعيـة معهـم بحيـث

 .يكتسب مهارات املشاركة والعطاء وكيفية مواجهة املشكالت وإيجاد حلول مناسبة لها 

  ٍّساعات اليـوم عن األم وأن يتـم ذلك تدريجيا إعـداد الطفـل بأن يدرب عىل االنفصـال بعـض. 

  ُقد يكون من املفيد للطفل أن يصطحبه والداه إىل املدرسة التي سيتم االلتحـاق بهـا قبـل بـدء

ُالعام الدرايس ليتعرف عىل املكان والـمدرسة التي ستقوم بالتدريس له والجـو العـام باملدرسـة 
 .بصحبة الوالدين يف جو مطمنئ له 

 ٍّهم جدا التأكيد عىل إحساس الطفل باألمان أي أنه لن يرتك يف هذا املكان الغريب، فعىل من امل

األم واألب أال يحاوال أن يرتكا الطفل يف املدرسة ويهربا منه وأن يتحدثا مع الطفل بصـدق بأنـه 

 .سيأيت ألخذه عقب انتهاء يومه باملدرسة 

 املنـزل ، شـهرا واحـدا عـىل األقـل قبـل بـدء من األفضل تعيبني مواعيد ثابتة للنوم والطعـام يف ً ً
ًاملدرسة ، ليشعر طفلك أن االندماج بالجو املدريس وبالقواعد املدرسية ليس قهرا بحد ذاته إمنـا 

 .استمرارية للنظام املنزيل 

  اـتـريك طفـلـك يـشـاركك يف رشاء الحاـجـات املدرـسـية ، وامنحـيـه مـسـاحة كافـيـة ـمـن الحرـيـة يف

 .تعة استخدامها فيام بعد االختيار ؛ ليشعر مب

  يف صباح أول يوم للدراسة ، أيقظي طفلـك قبـل موعـده املحـدد بنصـف سـاعة ؛ لـيك يـتمكن

 .الطفل من تناول فطوره بهدوء من دون ترسع أو هلع 
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  ليك تساعدي عىل زرع الحامس والشوق إىل الروضة يف نفس الطفل ، تحديث معـه عـن الـروتني

دراسية ، وعن إمكانية تكوين صداقات عديدة ومقابلة أطفـال جـدد ، اليومي املتبع يف األيام ال

 .أخربي طفلك أنه سيامرس أنشطة ممتعة يف الروضة كام كان يفعل يف املنزل

  ًال ترتيك حياة طفلك الجديدة غري واضحة املعامل ، بل حددي له وقتا معينا لالستذكار ووقتا آخر ًً

، واألهم من ذلك تحديد وقـت للنـوم مبـا ال يقـل للعب مع تحديد وقت مشاهدة التليفزيون 

 .ٍّ ساعات يوميا 8عن 

قد يتساءل كثري من اآلباء واألمهات عن كيفية إعداد الطفل لاللتحاق مبرحلة الروضة وهـذه 

 ولكن األعداد لتلـك املرحلـة يجـب -ًالتساؤالت غالبا ما تكون عندما يبلغ الطفل الثالثة من عمره 

 . هنا تبدأ النصائح املختلفة من اآلباء واألمهات حول طبيعة هذه املرحلة - أن يبدأ منذ امليالد

ومن خالل هذا الفصل سوف نحاول اإلجابة والـرد العلمـي عـىل كثـري مـن تسـاؤالت اآلبـاء 

 .حول كيفية إعداد الطفل ملرحلة الروضة 

 :مدرسة الطفل األوىل .. األم 

والبد أن .. ده حيث يشم رائحتها ويتعرف عليها يشعر الطفل بأمه منذ اللحظات األوىل مليال

تعلم كل أم أن جميع الخربات التي يتعرض لها الطفل خالل الشـهور األوىل مـن عمـره يكـون لهـا 

وعـىل األم أن .. ًكام يؤكد علامء النفس أن هنـاك وقتـا أمثـل للـتعلم والنمـو .. أكرب األثر يف نفسه 

فالطفـل يـتعلم الكـالم ألن .. ها يف حالة اسـتجابة تامـة تدرك الوقت املناسب الذي يكون فيه طفل

 ..ًويتعلم التفكري ألنها تعطي له اختيارات وبدائل وفرصا متكنه من التفكري فيها .. األم تكلمه 

 هل الهدف األسايس من الروضة تعليم القراءة والكتابة ؟

احـل التعليميـة إن مرحلة رياض األطفـال مرحلـة تعليميـة هادفـة ال تقـل أهميـة عـن املر

 األـخــرى ـكـام أنـهـا مرحـلـة تربوـيـة متمـيـزة ، وقامـئــة ـبـذاتها ، لـهـا فلـسـفتها الرتبوـيـة وأـهـدافها 
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السلوكية وسيكولوجيتها التعليمية الخاصة بها ، وتركز أهداف ريـاض األطفـال عـىل احـرتام ذاتيـة 

تغـري دون خـوف ، األطفال وفـرديتهم واسـتثارة تفكـريهم اإلبـداعي املسـتقل وتشـجيعهم عـىل ال

ٍّورعاية األطفال بدنيا وتعويدهم العادات الصـحية السـليمة ومسـاعدتهم عـىل املعيشـة والعمـل 
واللعب مع اآلخرين وتذوق املوسيقى والفن وجامل الطبيعة وتعويدهم التضحية ببعض رغبـاتهم 

 .يف سبيل صالح الجامعة 

يـاض األطفـال ، حــيث إن الطفـل ال القراءة والكـتابة مسـألة سـابقة ألوانهـا خـالل فـرتة ر

الـذي ميكنـه مـن مسـك القلـم ) خاصة العضـالت الصـغرية ( ميتلك الجهاز العضيل املكتمل النمو 

للرتكيـز ) املراكـز العصـبية والبصــرية ( ًوالتحكم فيه وال يكون لديه الجهاز العصبي الكامل أيضـا 

 .عىل أن مييش عىل قدميه والقراءة فكأننا نجرب طفًال يف الشهر الخامس من عمره 

والهدف من مرحلـة ريـاض األطفـال لـيس تعلـم القـراءة والكتابـة أو إعطـاء الطفـل مـواد 

، فـهـذا الـهـدف ـسـيتم تحقيـقـه يف املرحـلـة .. تعليمـيـة مـثـل اللـغـة العربـيـة ، واـلـدين ، والحـسـاب 

َالدراسية الالحقة ، ولكن ما يجب أن نعنى به هو تنمية قدرة الطفل عىل النطق  والتعبـري السـليم ُ

، وتدريبه عىل االنتباه واالسـتامع ، والتقـاط املعلومـات وقضـية حـب القـراءة واملعرفـة ، وتنميـة 

ًقدراته الحركية والعضلية ، ورعاية وتنمية حواسه الخمـس واسـتخدامها اسـتخداما سـليام ، وهـذا  ً
عليميـة والرتبويـة للمرحلـة يعد تهيئة إعداد الطفل للقراءة والكتابة ؛ وهذا هو عصب العملية الت

؛ ومن خالل ما سبق يكون يف اسـتطاعة الطفـل أن يحـس ويـدرك )  سنوات 6 ، 4ما بني ( السنية 

ويرى ويفهم من حوله ويتعـرف عـىل البيئـة الطبيعيـة واالجتامعيـة مـام يسـاعده عـىل التوافـق 

أجل إيجاد التوازن االنفعايل بـني واالنفعايل ، مع تعويده عىل احرتام رغبات وميول اآلخرين من االجتامعي 

رغباته الذاتية ورغبات اآلخرين ، وتعليم الطفل القيم الوطنية والجاملية واألخالقية والدينية لـيك يسـتطيع أن 

مييز بني الخري والرش ، وبني الجميل والقبيح مـن خـالل مواقـف سـلوكية بسـيطة ومجموعـة األهـداف هـذه 

  متناسقة ال ميكن فصلها عن بعضها البعض وال ميكن تفضـيل هـدف عـىليجب أن يتم تناولها كوحدة واحدة 
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ًآخر حتى يتسنى لنا تحقيق الهدف الكـيل الشـامل ، وهـو إسـعاد الطفـل وإعـداده ليكـون فـردا 

 .ٍّإيجابيا يف املجتمع 

هذا كام أكد خرباء الرتبية أن الروضة تعمل عىل تنمية مهارات الطفـل الفكريـة والجسـدية 

واء ، كام أن إضافة النشاطات املتمثلة يف األلعاب أو األغاين تعمل عـىل قابليـة األطفـال عىل حد س

ًيف التقاط األشياء برسعة واكتساب املعلومات ، فتكون رياض األطفال بـذلك أساسـا ميهـد النتقالـه 
ٍّإىل املدرسة االبتدائية بشكل آمن نفسيا وعقليا ، كام أن رياض األطفال تعمل عىل انـدم اج الطفـل ٍّ

ٍّيف املحيط االجتامعي عرب تعوده عىل مصـاحبة فئـات مـن مختلـف األعـامر يتفاعـل معهـا يوميـا 
 .ويتبادل معها مفردات لغوية تساعده عىل التحاور بسهولة عىل تكوين أفكار وآراء خاصة به 

 :وعىل هذا االعتبار ميكن تلخيص أهداف رياض األطفال فيام ييل 

 قة يف نفسه ويف اآلخرين وتشبع حاجاته إىل االستقالل تنمية شعور الطفل بالث. 

  توفر للطفل املواد املناسبة التي يتمكن بواسطتها من استكشاف محيط بيئته. 

  أن تنمي يف الطفل رغبة العيش مع اآلخرين وتقديره لذاته. 

 تسـاعد الطفل عىل التكيـف االجتمــاعي وتهــيئ لديـه القـدرة عـىل التعــبري عـن أحاســيسه 

 .وشعوره 

  متأل نفس األطفال بحب كل ما هو جميل يف الحياة. 

  تنمية حب العطاء لدى الطفل. 

  تنمية االتجاه العاطفي لدى الطفل. 

  تطوير النمو العقيل لدى األطفال ، بتشجيعهم عىل البحث واالكتشاف. 

 ة املناسـبة إثراء حصيلة األطفال للغوية من خالل إكسـابهم التعبـري الصـحيح والرتاكيـب املـيرس

 .ألعامرهم واملتصلة بحياتهم ومحيطهم االجتامعي 

  إكساب األطفال املفاهيم واملهارات األساسية يف مجال الرياضيات والعلوم. 
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  إكساب األطفال للعادات السليمة والقيم األخالقية والروحية والجاملية والصحية. 

 الجـو املـدريس ونقلهـم تـدريجيا إىل تهيئة األطفال ملرحلة التعليم النظـامي ، وتعويـدهم عـىل ٍّ
 .الحياة االجتامعية يف املدرسة 

  ٍّتحقيق التنمية الشاملة لألطفال حسيا وعقليا ونفسيا واجتامعيا وروحيا ٍّ ٍّ ٍّ ٍّ. 

  اكتشاف ميول األطفال واستعداداتهم الخاصة والسـامح لهـم بـالنمو والظهـور يف جـو يسـوده

 .واإلرهاق مع مراعاة الفروق الفردية ًالحرية واالنطالق بعيدا عن الكبت 

  إكساب األطفال املعارف كهدف غري مقصود لذاته ، وإمنا تأيت نتيجة ملختلـف النشـاطات التـي

 .ميارسها األطفال 

  توثيق الصلة بني ما يتعلمه األطفال وبني حياتهم وبيئتهم. 

 الذايت تعويد األطفال عىل تحمل املسؤولية واالعتامد عىل النفس واالستقالل . 

  تشجيع األطفال عىل اتخاذ القرار وإبداء الرأي وتنمية روح املبادأة والتساؤل لديهم. 

  إطالق قدرة األطفال اإلبداعية وتعزيزها. 

  العناية باألطفال املوهوبني وذوي الحاجات الخاصة. 

  تنمية قدرات الطفل العقلية من حيث التذكر ، والفهم ، واإلدراك ، والتخيل. 

 ة قدرة الطفل عىل التصنيف ، والعد ، والتسلسل ، وإدراك العالقة بني السبب والنتيجة تنمي. 

  تنمية جوانب املالحظة واالستكشاف والبحث والتجريب. 

  تنمية قدرة الطفل يف التعرف عىل خواص األشياء. 

  الصفات املشرتكة وغري املشرتكة( تنمية قدرة الطفل عىل إيجاد العالقة بني األشياء. (  

  إثراء حصيلة الطفل اللغوية. 

  تنمية قدرة الطفل عىل املحادثة والتعبري عن أفكاره ومشاعره. 

  إكساب الطفل املفاهيم التي تساعده عىل تنمية مشاعر االنتامء ألرسته. 
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  تنمية بعض املفاهيم األساسية يف مجاالت الفن واملجال االجتامعي. 

 داع تنمية قدرة الطفل عىل التخيل واإلب. 

  تنمية الشعور بالثقة يف النفس وتقدير الذات ، واالعتامد عليها والشعور باملسئولية. 

  تنمية االتجاهات اإليجابية نحو حرية التعبري واملناقشة. 

  تكوين اتجاهات سلبية نحو األنانية ، وحب الذات ، والعدوان والسيطرة. 

 رة عىل انفعاالته تنمية قدرة الطفل عىل الضبط الذايت لسلوكه والسيط. 

  تنمية السلوكيات السليمة نحو النظافة والتغذية واملحافظة عىل الصحة. 

  تنمية قدرة الطفل عىل التعبري عن مشاعره وأحاسيسه. 

  تنمية الشعور باملشاركة والرغبة يف العيش مع اآلخرين ، والقدرة عـىل تبـادل وظـائف القيـادة

 .والتبعية 

 ة نحو العمل ، وتثبيت العادات السليمة املرتبطة به تنمية االتجاهات اإليجابي. 

  تنمية مشاعر الحب واالنتامء للوطن وإحساسه مبعنى العطاء والتضحية. 

  تنمية الشعور بالجامل ، وملء نفوس األطفال بكل ما هو جميل. 

  العصبي للعضالت الصغرى والكربى للطفل / تنمية التوافق العضيل. 

  السمعي للطفل / البرصي ، الحريك / تنمية التوافق الحريك. 

  عـن طريـق رسـم الخطـوط ( تنمية التآزر بني اليد والعني بصفة خاصة للتهيئة لتعليم الكتابـة

 ) .واألشكال 

  تنمية استخدام حواسه مبا يساعده عىل التفاعل مع البيئة الطبيعية املحيطة به. 

 ألجهزة تنمية قدرته عىل االستخدام السليم واآلمن لألدوات وا. 

  اكتساب املهارة الحركية التي تساعده عىل استخدام أعضاء جسمه بطريقة فعالة. 

  تنمية قدرته عىل تقليد الحركات. 

  استثارة طاقات الطفل اإلبداعية الكامنة وتوجيهها دون فرض أو إكراه. 
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 ما الحاجات واملسلامت التي يجب معرفتها عن طفيل يف هذه املرحلة ؟

 :من الحاجات لطفل الروضة يجب التعرف عليها وهي كام ييل هناك العديد 

االهتامم بقلب الطفل أي عواطفه أي وجدانه أي التواصل الوجداين بينه وبـني : الحب : أوالً 

 To Love and To Be Loveـمـن يتعاـمـل معـهـم ؛ فالطـفـل يف حاـجـة إىل أن يـحـب ويـحـب 

 ، والسبب يف ذلك Loveام الصغار من الحب فمعروف أنه إذا كان طعام الكبار من األكل فإن طع

مـن ( أن أطول طفولة الكائنات الحية هي طفولة اإلنسان ، والطفولة تعني االعتامد عىل اآلخرين 

يف تلبية حاجات الطفل الرضورية ثم يتدرج بعد ذلك يف االعتامد عىل نفسـه إىل أن يصـل ) الكبار 

 .إىل درجة النضج 

بار فإنه يعمل عىل إرضائهم واستمرار حبهم له ، لذلك يحـاول أن وألن الطفل يحتاج إىل الك

يقول ويعمل ويفكر يف كل ما يحبه الكبار ومن هنا يبدأ يف التعليم ، وعندما يحصـل الطفـل عـىل 

 :حب الكبار فإنه يكتسب بذلك ما ييل 

  األمان العاطفي والنفيس. 

  أو  (-عندما يخطئ نتيجة قلة خرباته الثقة يف نفسه وقدراته ألنه يف ظل الحب يشعر أنه حتى

 . فإنه سوف يجد من يحميه ويساعده ويشد أزره من الكبار -) يقع يف مشكلة

  إذن حب الكبار للصغار هو الوسيلة والطريقة للوصول إىل عقـل الطفـل لتعليمـه كيـف يفكـر

 .أي أن الحب هو وسيلته إىل النمو والتعلم .. وكيف يسـلك وكيف يعمل وما إىل ذلك 

 :حواس الطفل هي أبوابه إىل العرفة : ًثانيا 

  يتعلم الطفل املحسوس وامللموس واملادي أوًال ثم ينتقل إىل املعنويات واملجردات. 

  يتعلم الطفل من السهل ، ثم ينتقل إىل الصعب فاملعقد. 

  حواس الطفل هي وسيلته ملعرفة املحسوس واملادي لتصل إىل ذهنه بعـد ذلـك يف شـكل رمـوز

 . مدلوالت محسوسة ثم مجردات لها
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  استثارة حواس الطفل والعمل عىل تنميتها من األمور املهمة يف الروضـة ، وهـي جـزء مـن منـو

ـة  ـة رضورـي ـدرات عقلـي ـة ـق ـارات وتنمـي ـاب مـه ـىل اكتـس ـاعده ـع ـي تـس ـمي الـت ـل الجـس  الطـف

 - والتسلسـل-رنة  واملقــا- والفهــم - واملالحظـة -االنتباه (كالتذكـر ، اإلدراك : لطفل الروضـة 

وميكـن أن يـتم التـدريب عـىل هـذه ) . إلـخ ...  والتصميم - واالستنتاج - والتصنيف-والتطابق

املهارات من خـالل أنشطة حسية تقدمها املعلمة لألطفـال يف شـكل أنشـطة وألعـاب السـتثارة 

 .ذكاء الطفل من خالل التعامل مع حواسه 

ت واملعارف وأساليب السلوك والتفكـري ، ومـن والطفل من خالل حواسه يتعلم بعض املهارا

ميـني ويسـار ، أمـام (ذلك معرفه جسمه ودور كل حاسـة أو عضـلة معرفـة األمـاكن واالتجاهـات 

إلخ ، وإن تنمية حـواس طفـل الروضـة مـن أوىل .. ، معرفة الزمان ) إلخ... وخلف ، فوق وتحت ، 

ألعـاب مختلفـة ، والبـد أن تعـرف مهام معلمة الروضة من خالل ما تقـدم للطفـل مـن أنشـطة و

املعلمة أن الطفل يستمتع ويسعد عند القيام بيشء يستطيع عمله ويتناسب مـع قدراتـه كـام أن 

 .التدريب عىل أعامل اإلدراك هو إعداد الطفل للرتبية والتعليم 

  :اللعب : ًثالثا 

خاللـه ينمـو وهو عمل الطفل وحياته الذي ميارسه من الصـباح إىل املسـاء دون ملـل ومـن 

.. إلـخ حتـى وهـو متعـب .. ويتعلم ، وال يستغني الطفل عن اللعـب بجسـمه وحواسـه وصـوته 

واللعب وسيلة الطفل إىل النمو والتحكم واكتسـاب الخـربات ، فاللعـب يعلـم الطفـل فـن الحيـاة 

سواء كان اللعب داخل غرفة أم يف حديقة أو سواء كان الطفل وحده أو مع غـريه ، وحتـى عنـدما 

ً يجد الطفل لعبا فإنه يلعب بأعضاء جسمه أو بصوته الذي ينغمه وهو يبيك ال َ ُ. 

ودور معلمة الروضة هو توفري األجهزة واألدوات واأللعاب املناسبة لقـدرات الطفـل وعمـره 

 .حتى تساعده عىل النمو والتعلم من خالل لعبه 
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 :الخوف ألد أعداء الشخصية السوية : ًرابعا 

 ـالل تخويفـه مرفـوض ألن الخـوف يقــتل إقــدام الطفــل علــى العمــل عقاب الطفل من خ

 .واللعب الذي ينمو ويتعلم من خالله 

  الخوف يقتل أمن وأمـان الطفـل العـاطفي الـذي هـو أول وأهـم احتياجـات الطفـل النفسـية

 .فاألمان هو الذي يتيح له الحركة واللعب 

 ليها الخوف يقتل ابتكارية الطفل وتلقائيته التي فطر ع. 

 الخوف يقتل حب استطالع الطفل وحبه إىل املعرفة والحركة التي من خاللها ينمو ويتعلم. 

ٍّولذلك إن أردنا منوا سويا للطفل وقدرة عىل االبتكار فالبد أن نبتعد عن تخويف الطفل  ٍّ. 

 )الحديث ( اللغة : ًخامسا 

وهـي تحتـاج إىل . كار بني البرش واالتصال باآلخرين ونقل األف.. هي وسيلة االتصال والتعبري 

يطلق ) 6 - 4(ًمهارات البد أن تدرب معلمة الروضة الطفل عليها خصوصا وأن مرحلة الروضة من 

عليها البعض أنها مرحلة السؤال فهي مرحلـة منـو لغـوي كبـري للطفـل ، ويف هـذه املرحلـة يكـون 

 .ع كل مجهول وغامض لديه ًالطفل شغوفا باستخدام اللغة يف االستفسار عام حوله ، واستطال

 :ومن أهم مهارات اللغة التي يجب أن تدرب املعلمة أطفالها عليها هي ما ييل 

  مهارة االستامع واإلنصات إىل اآلخرين مع الرتكيز والفهم. 

  مهارة التعبري والحديث بكل أنواعها. 

 .وبذلك يستطيع الطفل أن يستخدم اللغة لالتصال والتواصل 
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ًمـه لطفـيل ليصـبح قـادرا عـىل العـيش والتنـافس يف ما الخصائص والسلوك الذيك الذي يجب تعلي
 القرن الحادي والعرشين ؟

مـن خصـال السـلوك الـذيك التـي يجـب تعليمهـا )  خصلة Costa) 14» آرثر كوستا « حدد 

لألطفال حتى يصبحوا قادرين عىل العيش والتنافس يف القرن الحادي والعرشين وهي عـىل النحـو 

 :التايل 

 . املثابرة -1

 .وي  الرت-2

 . االستامع لآلخرين بفهم وتفهم -3

 . القدرة عىل التفكري التعاوين والذكاء االجتامعي -4

 . مرونة التفكري -5

 . امليتا معرفة أي الوعي واإلدراك بالتفكري والقدرة عىل وصف خطواته -6

 . السعي للدقة -7

 . توفر روح الدعابة واملرح -8

  .Problem Findingت  القدرة عىل طرح وإثارة التساؤال-9

 . االستعانة باملعلومات املتصلة سابًقا واستخدامها يف املواقف الجديدة -10

 . تقبل املخاطرة -11

 . استخدام الحواس -12

  . اإلبداع -13

 . الدهشة والتعجب وحب االستطالع ، واالستمتاع بحل املشكالت والشعور بالكفاءة كمفكر -14
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 ٍّكيف ميكن أن أساعد طفيل ليك يصبح مستعدا لدخول الروضة ؟

ًالحقيقة أن الروضات تغريت كثريا عن املايض ، ففي املايض كـان الطفـل يجلـس يف الروضـة 
عىل األكرث وكانت جميع األنشـطة عبـارة عـن تعلـم الطفـل لـبعض املهـارات )  ساعات3 - 2(من 

) ٍّ سـاعات يوميـا6حـوايل (وضات تطبق نظام اليـوم الكامـل االجتامعية ، واآلن أصبحت معظم الر

ُوتركز عىل مهارات القراءة والكتابة ، وكثري من املهارات األخرى ولهذا يجب أن يكون لـدى الطفـل 

 :االستعدادات الكتابية لهذه املرحلة ؛ وعىل هذا األساس يحتاج طفلك إىل ما ييل 

ٍّفسيا واجتامعيا للمدرسةٍّيحتاج الطفل أن يكون مستعدا ن: أوالً  وهذه الناحية تعتـرب مـن أهـم  : ٍّ

جواـنـب االـسـتعداد ـلـدى الطـفـل ؛ فالطـفـل يحـتـاج للمـشـاركة ـمـع األطـفـال اآلـخـرين يف 

مجموعات الدرس ، وكذلك خالل األنشطة ويجب عىل األطفال أن يتحكمـوا يف مشـاعرهم 

 .وأن يتقبلوا الوجوه الغريبة عليهم 

وهـي تشـمل املهـارات الحركيـة  :  إىل اكتسـاب كثـري مـن املهـارات الحركيـةيحتاج الطفل: ًثانيا 

امليش ، والجري ، والقفز ، والوثب ، والرمي والتصـويب ، واأللعـاب : للعضالت الكبرية مثل 

، وكذلك تشـمل املهـارات الحركيـة الدقيقـة مثـل الرسـم ... الحركية ، والسباحة والتزحلق 

 .داد للكتابة والتلوين والقص ومهارات اإلع

وهذه املهارات نهاية النتقال الطفل  : يحتاج الطفل إىل االستعداد العقيل واملعريف للمدرسة: ثالثًا 

 عـىل األقـل ومعرفـة 10َّإىل مرحلة الروضة ، وهذه املهارات تشمل التلوين والعد إىل رقـم 

 ، كـذلك بعض الحروف ؛ وخاصة حروف اسمه ، وكذلك معرفة األشـكال وتركيـب األلعـاب

ما هي عـدد : يعرف الطفل اإلجابة عىل األسئلة الخاصة بالبيئة التي يعيش فيها مثال ذلك 

أرجل العنكبوت ؟ ومن ناحية أخرى يعرف الطفل أوجه التشابه بـني األشـياء واالختالفـات 

 .واليشء وضده 

ٍّيحتـاج الطفـل أن يكـون شـغوفا ومحبـا للـتعلم: ًرابعا    يف التعلـيمفمـن أهـم أسـباب النجـاح : ً

ـه ـحـب  ـداعي ؛ فيـجـب أن يـكــون الطـفــل لدـي   حـســن التفـكـري املـسـتقل والتفـكـري اإلـب
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هـل : استطالع ملعرفة العامل من حوله ، وقـد يسـأل الطفـل بعـض األسـئلة الغريبـة مثـال 

الناموس ينام ؟ يف هذه الحالة يجب أن ال تقدم للطفل إجابة خاطئة ولكن بدًال مـن ذلـك 

أين ميكن أن يجد إجابة هذا السؤال ، وبهذه الطريقة تشجع الطفـل عـىل دعيه يفكر هو 

 .التفكري وتساعده عىل بناء الشخصية املستقلة 

وحيث إن األطفال يتعلمون من واقع الحياة وينعكس عىل سلوكهم ؛ لذا يجب أن نشري هنا 

 :يل إىل بعض النقاط املهمة التي قد تفيدك يف إشباع حاجة طفلك عىل النحو التا

 . إذا عاش طفلك يف جو من التقدير يتعلم الرضا -

 . إذا عاش طفلك يف جو من النزاهة يتعلم الصدق -

 . إذا عاش طفلك يف جو من التشجيع يتعلم الثقة بالنفس -

 . إذا عاش طفلك يف جو من املديح يتعلم التقدير -

 . إذا عاش طفلك يف جو من األمان يتعلم االستقرار -

 .طفلك يف جو من العداوة يتعلم العنف  إذا عاش -

 . إذا عاش طفلك يف جو من الخوف يتعلم القلق -

 . إذا عاش طفلك يف جو من املودة والرحمة يتعلم أن هذا العامل مكان يليق بالحياة السعيدة -

 :والطفل يحتاج إىل الشعور باملتعة والسعادة أثناء التعلم وأحسن وسيلة لذلك هي ما يأيت 

أثنـاء : فعـىل سـبيل املثـال  :  يجب أن نشجع حب استطالع الطفل عىل العامل املحيط به)أ ( 

النزهة مع الطفل يف إحدى الحدائق يشاهد العديد من الكائنات والجامد ؛ فهو يشاهد 

أثـنـاء ـسـريه مـبـاين مختلـفـة األـشـكال واألحـجـام واألـلـوان ، ويـشـاهد العرـبـات بأنواعـهـا 

طيور مثل الفراشة وهنـا يجـب أن نسـتغل تلـك البيئـة لنسـأل ًوألوانها، ويشاهد أيضا ال

الطفل عنها ونناقشه لننمـي لديـه مهـارات التفكـري ، ونشـجعه عـىل حـب االسـتطالع ، 

فنناقش معه دورة حياة الفراشة ، وميكن متابعة الرشنقة يف األيام التالية ، وعنـدما نـرى 

 ؟ وهـذه املناقشـات تنمـي فراشة فيجب أن نسأل الطفل مـن أيـن أتـت تلـك الفراشـة 
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الحس العلمي لدى الطفل وتشجعه عىل سؤال األسئلة حول العامل املحيط به وتسـاعد عـىل 

 .تحضري الطفل لاللتحاق للمدرسة 

حتى يشعروا مبتعة القـراءة ويتعلمـوا الكثـري عـن  : يجب أن نقرأ لألطفال القصص املختلفة) ب(

يهم ، وحتى ميكن أن تبدأ القراءة للطفـل وهـو مـا العامل املحيط بهم وحتى ينمو التخيل لد

زال يف رحم أمه قبل أن يولد ، كام أن األطفال الصغار يحبون تصفح الكتب ملشاهدة الصور 

، وهنا ميكنك تشجيع النمو اللغوي لديهم ؛ وذلك بسـؤال الطفـل أن يقـوم بوصـف الصـور 

 .املوجودة بالكتاب 

 .فح الكتب مبفرده وهذا يدخله أكرث يف جو القصة وعندما يكرب الطفل فـإنه يجب أن يتص

ولتنمية النمو االنفعايل واالجتامعي للطفل ميكنك أن تسأليه عن رأيـه يف شخصـيات القصـة 

 .ومشاعره نحو أحداث القصة املختلفة 

 هل طفيل جاهز لدخول الروضة ؟

هيئـة مـدارس هذه القامئة أعدت من قبـل ( هناك قامئة فحص االستعداد لدخول الروضة ، 

هـذه القامئـة . ملساعدة اآلباء عىل معرفة ماذا يعملون لتهيئة أطفالهم لدخول املدرسة ) املقاطعة 

أعدت لألطفال من عمر أربعـة إىل خمسـة سـنوات وال ميكـن تطبيقهـا عـىل عمـر ثـالث سـنوات 

 .فأصغر 

ل يتعلم األطفال مـن خـالل مـا يعملـون ، لـذا فـإن معظـم املهـارات قـد أعـدت مـن خـال

النشاطات اليومية ؛ اللعب مع األطفال ، والقراءة لهم ، والحديث معهـم ، فهـي الطـرق األساسـية 

 .للتعليم 

استخدم هذه القامئة ملعرفة وتحديد قابلية طفلك وما هي املواضع التي يحتـاجون فيهـا إىل 

 .عناية أكرث قبل دخول الروضة 
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 :النمو والصحة البدنية 

 ثب ، والرمي ومسك الكرة الجري ، والقفز ، والو. 

  التنسيق بني اليد والعني يف أداء لعبة حب األلغاز ، قطع األشـكال بـاملقص واسـتخدام الرشيـط

 .الالصق 

  إمكانـيـة أداء بـعـض األـشـياء دون مـسـاعدة مـثـل اـسـتخدام الـحـامم ، وغـسـل الـيـدين ، وارـتـداء

 .إلخ ... املالبس ، وربط الحذاء 

 العيون والفحص العام بشكل منتظم زيارة طبيب األسنان ، وطبيب . 

 : القراءة والكتابة ومهارات االتصال -اللغة 

  ًاذهـب إىل مقعـدك ، خـذ ورقـة وقلـام : الفهم واتباع أقرص الطرق ، خطوتـان أو ثالثـة ؛ مثـل
 .وارسم صورة 

  التحدث بوضوح وبجملة تامة ، بحيث ميكن فهمه. 

 وأشكال ذات معنى استخدام أدوات الكتابة والورق لكتابة أحرف . 

  حمل كتاب والنظر بدقة للصور ليعرف ماذا تعني تلك الصور ومعناها. 

  القدرة عىل االستامع للقصـة ، وإعـادة رشح بعـض أحـداثها ، ومعرفـة بدايـة ووسـط ، ونهايـة

 .القصة 

  متييز القافية وشكل الحكاية الشعرية البسيطة ، وأغنية األطفال. 

 غناؤها قابلية ترديد األبجدية أو . 

  معرفة الحرف األول من االسم ، والقدرة عىل متييز صوت ذلك الحـرف يف الكلـامت التـي تبـدأ

 .بنفس الحرف 

  معرفة بعض الحروف واسمها والقدرة عىل تحديـد الحـروف الكبـرية والصـغرية التـي تبـدأ بهـا

 .الكلامت 
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 :مهارات حل املشكالت : طريقة التعليم 

  ويطرح أسئلة حول العامل املحيط به يبدي الرغبة وحب التعلم ،. 

  يسأل الكبار ، وأصدقاءه بعض األسئلة. 

  يبدي الفرح عند إنهاء بعض النشاطات ، وحل بعض الصعوبات. 

 :التطور العاطفي واالجتامعي 

  مشاركة وتعاون بني األطفال واآلباء يف لعب األدوار. 

 د األبوين إمكانية التآلف مع األماكن واألفراد الجدد دون وجو. 

  املقدرة عىل الجلوس بهدوء وعدم الكالم إال عندما يأيت دوره يف الكالم. 

  إبداء االهتامم واحرتام اآلخرين ، اللعب دون إزعاج اآلخـرين والقـدرة عـىل التغـري يف السـلوك

 .عند إعطاء األوامر 

  التعبري العاطفي والشعوري املناسب. 

 :معرفة عامـة 

  ًذكرا أو أنثى ( ، والجنس معرفة االسم بالكامل. ( 

  إلخ .... ) مثلث ، مربع ( متييز األلوان واألشكال. 

  إنجاز لعبة ألغاز بسيطة مكونة من أربعة أو ستة قطع. 

  معرفة أشياء تشرتك بيشء واحد ، مثل الشوكة والسكني تسـتخدم لألكـل ، السـمك والقـارب يف

 .املاء 

  والقابلية للعد إىل العرشين القدرة عىل العد عىل األقل خمسة أشياء ،. 

  وأزرق -أحمر ( متييز وتصميم مناذج جديدة مثل . ( 

  ، يعرب عن األفكار واملشاعر أثناء اللعب ، واالشـرتاك يف ألعاب مفيـد مثـل الـرقص ، واملوسـيقى

 .واملرسح للتعبري عن نفسه 
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  االعتناء باملتعلقات الشخصية ، ومتعلقات اآلخرين ، وإعادة املواد املسـتعارة واسـتخدام املـواد

 .عناية ب

  ِالبد أن تدريك أن اللعب مصدر مهم للتعليم ، وطفلك يتعلم أفضل حينام يقيض وقته معـك يف

ٍّنشاطات مفيدة ومسلية ، ماريس هذه املهارات مع طفلك يف البيت حتى يكون طفلك مستعدا 

 .لدخول الروضة 

 كيف أختار القصص الرتبوية ألطفايل ؟

ٍّافتهم يعد مؤرشا لتقدم األمم ورقيها وعامًال جوهريا إن العناية بأدب األطفال وقصصهم وثق ً
يف بناء مستقبلها ، واألطفال يحنون إليها ويستمتعون بها ، ويجـذبهم مـا فيهـا مـن أفكـار وأخيلـة 

وحوادث ، فإذا ما أضيف إىل هذا كله رسد جميل وحـوار ممتـع كانـت القصـة قطعـة مـن الفـن 

ك تستثري اهتاممات األطفال ، فعن طريقها يعرف الطفل الرفيع املحبب لألطفال ، والقصة فوق ذل

 .الخري والرش فينجذب إىل الخري وينأى عن الرش 

وأثر القصة اإليجايب أو السلبي يحدد مدى جودتها أو رداءتها ، ومقـاييس الجـودة والـرداءة 

يهـا هي قبل كل يشء مقاييس فنية ، فالقصة املفيدة للطفل هي القصـة الجميلـة التـي تتحقـق ف

 .مقومات الفن القصيص املناسب ألذهان الصغار وأذواقهم 

وقد قام املختصون بأدب األطفال بتحديد مجموعـة مـن املعـايري التـي يجـب مراعاتهـا عنـد 

 .اختيار القصص املقدمة لدى طفل الروضة وتم تقسيم هذه املعايري من حيث الشكل ، واملضمون 

 :لتالية فأما من حيث الشكل يجب مراعاة األمور ا

  ًأن يكون غالف القصة سميكا وملونا بألوان زاهية تجذب اهتامم وانتباه الطفل ً. 

  ًأن يكون نوع الورق جيدا وسميكا ، بحيث يتحمل كرثة استخدام األطفال للقصة ً. 

  أن تكون حروف الطباعة ذات حجم كبري. 
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 وانـات والطيـور واألطفـال ، ومنـاذج مـن البيئـة التـي أن تشتمل القصة عىل صور ورسـوم للحي

 .يعيشها الطفل 

  ًأن يكون عنوان القصة مناسبا إلدراك الطفل وموجزا ومثريا النتباهه ً ً. 

  قد تكون القصة عىل شكل حيوان أو طائر أو لعبة من اللعب التي مييل إليها األطفال. 

 :فأما من حيث املضمون 

 ، متامسكة األجزاء مشتملة عىل كل عنارص القصة أن تكون متسلسلة الحوادث . 

  أن تكون سهلة األسلوب واضحة املعنى ، وتحقق املتعة واللذة منها. 

 أن تكون ذات تأثري جاميل عىل أحاسيس األطفال ومـدركاتهم حتـى ينشـئوا عـىل حـب الجـامل 

 .وتذوفه 

  الكلامت فتكون قليلة أن يشكل املوضوع والصور والرسوم وحدة متكاملة داخل القصة ، أما. 

  أن تكون الصور والرسوم كبرية ، ألنه من الصعب عـىل الطفـل يف هـذه املرحلـة أن يركـز برصه

 .لفرتة طويلة عىل التفاصيل الدقيقة للصور 

  أن تكون القصة قصرية ، بحيث ال ميل الطفل االستامع إليها حتى النهاية. 

  أن تتضمن القصة مواقًفا تشد انتباه الطفل. 

  ، يجب أال تتضمن القصة املواقف املزعجة واملخيفة واملثرية لالنفعاالت الحادة كالتعذيب املؤمل

ًألن مثل هذه املواقف يؤثر يف تكوين الطفل العقيل والوجداين تأثريا سـيئا ، لـذا يجـب اختيـار  ً
 .القصص التي تتميز بانفعاالت املرح والحب والعطف واالبتهاج 

 للطفل ، ويتم تحديد هذه املناسـبة تبعـا لخصـائص املرحلـة العمريـة، أن تكون القصة مناسبة ً

ومدى منو قدرات الطفـل العقليـة فيهـا ، حتـى يـتمكن مـن إدراك مضـمون الخطـاب الثقـايف 

 .املحملة به القصة 

وهكذا ميكـن للقصـة أن تحقـق الهـدف منهـا وهـو مسـاعدة الطفـل مـن خـالل املعـارف 

 .سيطر عىل عامله الداخيل والخربات التي تقدمها عىل أن ي
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 ما مواصفات الروضة الجيدة التي متد طفيل مبا يحتاجه ؟

..  والتشوق لها من أبرز املهامت التي قدمها الروضة للطفل هي إعداده الستقبال املدرسة بل

ًكام أن الروضة تقدم لألطفال الذين هم يف بواكري العمر تصويرا عـن العـامل املحـيط بهـم، وتحـت 
ذوي الخربة والتجربة من املربني واملربيات لتتحول العالقات بـني األطفـال إىل شـعور رفـاقي رقابة 

عميق يالزم املرء طوال حياته ، وتنسيق هذه العالقات لتصبح سلوكًا يخضع للقوانني التي يتعلمهـا 

 .الطفل وهو يف تلك املرحلة العمرية 

ٍّوهو أن الطفل يف هذه الفرتة يكون مستعدا وهنا تجدر بنا اإلشـارة إىل أمر يف غاية األهمية 

الستقبال كل ما يعطى له ويتميز وكذلك  برسعة االكتساب والتخـزين ، فـام ينطبـع يف املخيلـة يف 

الصغر يصعب حذفه من ذاكرة الطفل فيام بعد ومـن هنـا تجـدر بنـا اإلشـارة إىل أهميـة اختيـار 

واعد الذي ننتظر منه أن يحقق ما نتمنـاه ومـا مل الروضة املناسبة لطفلنا الذي هو أمل املستقبل ال

نستطع تحقيقه فعىل أي أساس يجب أن نعتمد عنـدما نفكـر يف وضـع الطفـل يف إحـدى ريـاض 

 األطفال ؟

إن أول ما يجب وضعه يف الحسبان هـي املواصـالت ؛ ألن الطفـل يف هـذه البيئـة الجديـدة 

ه إىل هذه البيئة الجديدة جميلة محببة لـه ًيعترب نفسه غريبا فيجب أن تكون الطريقة التي توصل

، وذلك يك ال يتولد عنده كره للروضة ونفور منها قد تصعب معالجته فيام بعد ، وبعـد ذلـك يـأيت 

دور الكادر التعليمي الرتبـوي ، والبنـاء الـداخيل للروضـة ومحتوياتهـا ، وخاصـة األلعـاب وأدوات 

نزله ، وذلك ملا لها من أهمية يف زيادة حب الطفل لها التسلية ، والرتفيه التي يفتقدها الطفل يف م

، ودفع امللل والسأم الذي قد يصيبه نتيجة الروتني اليومي والواجبات الدراسية ، والجهـد الـذهني 

 .الذي يبذله الطفل يف اكتساب املعرفة 

يـهـا وـنـأيت هـنـا إىل دور األم يف اختـيـار دار الروـضـة املناـسـبة لطفلـهـا حـيـث إن األم تـقـع عل

مسؤولية كبرية عند اختيار الروضة املالمئة ؛ ألن هذه العملية تخضع إىل عدة اعتبارات منهـا تـوفر 

التجهيزات الرتبوية والنفسية الوافية ، وقرب املسافة بني املدرسة ومقـر العمـل أو السـكن ، فضـًال 

محاور مهمة عليك عن التعرف عىل مستوى الروضة وما تقدمه من رعاية ؛ هذا إال أن هناك ثالثة 

 :االهتامم بها عند االختيار 
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 :املكـان : أوالً 

ًيندرج تحت املكان كل املساحة التي يقيض الطفل فيها وقتا يف الروضة ، مثل الحديقة التي 

ًيلعب فيها وغرف الدراسة التي يقيض فيها وقتا طويًال من اليوم ؛ لذلك يجب أن يراعى ما يـيل يف 

 :يارها الروضة التي يتم اخت

 .البد أن يكون موقع الروضة بعيد عن األخطار والحوادث واملشاكل  : املوقع

 .يفضل أن يكون مبنى الروضة من طابق واحد  : املبنى

هل يتوفر عدد من الحاممات مناسب لسن األطفال ، وهل توجد مغاسـل  : املرافق الصحية

 .ًأيضا مناسبة لسنهم 

 .يدة ، وهل تدخل الشمس قاعات النشاط هل التهوية ج : التهوية واإلضاءة

 .هل تنظف غرفة الصف واملرافق بصورة جيدة  : الخدمات

 .هل عدد األطفال يف القاعات مناسب لحجم الغرفة : العدد 

هل الروضة مجهـزة بوسـائل وأسـاليب جيـدة تناسـب مـع مرحلـة الطفولـة ،  : التجهيزات

 ...) .اء ، ورمل مكتبة ، وألعاب ، وقاعات ، وأركان نشاط ، وم(

البد أن تكون جيدة التهوية بأن يكون هناك أكـرث مـن نافـذة تـدخل الهـواء  : غرف النشاط

 .والشمس إىل املكان 

يجب أن تكون مسـاحة الفصـول متناسـبة مـع عـدد األطفـال ؛ فالفصـل  : مساحة الفصول

ريـة ، وحتـى  طفـًال حتـى يتمكنـوا مـن الحركـة بح15املتوسط الحجم ال يحتـوي عـىل أكـرث مـن 

 .ًتستطيع املعلمة السيطرة عليهم ، ولضامن حسن التهوية أيضا ، وعدم انتشار األمراض 

وتحتوي هذه املسـاحة عـىل  : يجب أن تحتوي الروضة عىل مساحات واسعة لحركة الطفل

األلعاب والعربات والـدراجات الصـغرية ؛ ألن طفـل الروضـة ال يشـغل تفكـريه إال املـرح واللعـب 

َّتاع بالوقت ، ويجب أن تكون هذه الحديقة أو املساحة املخصصة لللعـب مؤمنـة بأسـوار واالستم
 .حديدية مرتفعة ومغطاة بساتر يحمي من أشعر الشمس 



  الثاينالفصل 

 47

ٍّمن املهم جدا أن تحتوي الفصول عىل األلعاب الرتبوية التي تنمي تفكـري  : األلعاب الرتبوية

 .ص حتى ال يشعر بامللل الطفل مثل املكعبات والصلصال والعرائس والقص

 :املعلمة : ًثانيا 

من البديهي أن تتأثر شخصية طفلك مبعلمته وسلوكها داخل الفصل ؛ ألنه يف هـذه املرحلـة 

 :ًيقلد تقليدا أعمى ؛ لذلك هناك رشوط مهمة يجب أن تتوافر يف معلمة الروضة 

املطلوبة بحقـائق منـو لتكون لديها املعرفة ) حاصلة عىل مؤهل تربوي (  ؛ أن تكون تربوية

الطفل واحتياجاته النفسية واملعرفية ، وما الذي يناسبه والذي ال يناسبه ؛ ولـذلك يجـب أن يكـون 

 :لديها عديد من الخصائص والسامت ، وهذه الخصائص عىل النحو التايل 

 :سامت وخصائص معلمة الروضة 

 : الخصائص الشخصية للمعلمة -1

 أن تكون نظيفة ، حسنة املظهر.  

  أن تكون متفهمة لألطفال ، وتحب أن تعمل معهم. 

  ، أن تتميز بخفة الحركة وأال تعاين من أمراض قد تعوقها عن القيـام بعملهـا عـىل أكمـل وجـه

فشعور املعلمة بالتعب املستمر قد يحد من نشاط وحامس األطفـال ويقلـل مـن فـاعليتهم يف 

 .األنشطة املختلفة 

 ًأن يكون مظهرها مرتبا ومنظام  .ً وجذابا ألن األطفال يتأثرون بالشكل الخارجي ً

  أن تكون سليمة الجسم والحواس ، وأن تكون خالية من العيوب الجسمية التي ميكن أن تحول

 .دون تحركها بشكل طبيعي ، وبحيوية مع الطفل 

  ًأن تكون لغتها سليمة ونطقها صحيحا. 

 ر أن تكون لديها رغبة حقيقية للعمل مع األطفال الصغا. 
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 : الخصائص العقلية للمعلمة -2

  أن تكون لديها معرفة بخصائص منو األطفال يف هذه املرحلة العمرية. 

  أن تكون عىل دراية تامة بالفروق الفردية بني األطفال. 

  أن تكون لديها سعة األفق والقدرة عىل االبتكار ، ودقة املالحظة حتى تتمكن من تقيـيم تقـدم

 . واستغالل كل فرصة ملساعدتهم عىل النمو بشكل شامل متكامل أطفالها اليومي ،

  أن تكون لديها الجرأة يف املحاولة ، واالستكشافات والتجربة. 

  أن تكون لديها القدرة عىل التأثري عىل الغري. 

  أن تتمتع بالذكاء ، والقدرة عىل التفكري والترصف السليم ، مام يسمح لها باإلفادة من كل فرص

 . ، واملهنة ، مبا يعود بالفائدة عليها وعىل األطفال التعليم

  أن تتمتع باليقظة ، واملرونة الفكرية ، التي تساعد عىل االبتكار ، وأخذ املبادرة يف املواقف التي

 .تواجهها 

  أن تهيئ البيئة املناسبة لنمو الطفل ، وتوجيهه فهي مرشـدة تراقـب وتكشـف قـدرات الطفـل

هيئتها ، وتدريب مهاراته ، وتنمية خرباته يف جو طبيعي محبب للطفـل الخاصة ، والعمل عىل ت

يحس فيه بجو من األمن ، والطأمنينة ، وبذلك يتمكن من التعبري بحريـة تامـة ، ودون تـدخل 

 .أو ضغط 

  أن تكون لديها الجرأة ، ورسعة اتخاذ القرار يف املواقف الطارئة. 

 الروتني أن يكون لديها القدرة عىل التعبري ، وكرس . 

  أن تكون محبة للجديد ، وتسعى دامئًا لالكتشاف. 

  أن يكون لديها القدرة عىل املـودة واأللفـة مـع األطفـال بحيـث تبنـي عالقتهـا باألطفـال عـىل

 .التفاهم ، واملودة ، والرتاحم ، والتسامح ، والبهجة ، والرسور 

 وبسهولة أن تكون شخصيتها مؤثرة بحيث تستطيع أن تقنع الغري ، برسعة ، . 



  الثاينالفصل 

 49

  أن تسعى دامئًا إىل بناء قناة اتصال وثيقة بأرسة الطفل كـأن تقـيم عالقـات صـداقة مـع والـدة

 .الطفل لتحقيق األهداف املرجوة 

  أن تؤهل للقيام مبهمتها عىل أكمل وجه. 

  زمـيالت يف (أن تكون لديها القدرة عىل إقامة عالقات اجتامعية إيجابيـة مـع األطفـال والكبـار

 ) . املسئولني- أولياء أمور -ل العم

 : الخصائص االنفعالية للمعلمة -3

  أن تكون صابرة ومتزنة وقادرة عىل تحمل املسئولية ومواجهة الصعوبات. 

  أن تكون هادئة متميزة بالضبط ، واالتزان االنفعايل. 

 ام أن تتمتع بالثقة بالنفس ولديها مفهـوم إيجـايب عـن نفسـها تشـعر معـه بأنهـا موضـع احـرت

 .األطفال وصحبتهم 

 وغـريهم أن تكون قادرة عىل إقامة عالقات إنسانية سوية مع األطفال والزميالت، وأولياء األمـور ،

 .من األشخاص الذين يستدعي العمل االتصال بهم 

  ، أن تقبل عىل عملها بحامس وإخالص وتجد فيه تحقيًقا لذاتها وتتمتع بروح املـرح ، والدعابـة

ن قادرة عىل مواجهة متطلبات العمل واملشكالت التي قد تعرتضها يف الحيـاة واملرونة حتى تكو

 .املدرسية 

  أن تكون متقبلة للنقـد ، ذات شخصـية مرحـة وتتميـز باملرونـة فـيام يتعلــق بربنـامج العمـل

 .اليومي لألطفال 

 : الخصائص الخلقية للمعلمة -4

 ط الطفل برتاثه وحضارته اإلنسانيةأن تكون متقبلة لقيم املجتمع وعاداته حتى ميكنها رب. 

  ُأن تكون عىل خلق يؤهلها ألن تكون مثًال يحتذى به ، وقدوة بالنسبة لألطفال يف كل ترصفاتها ُ. 
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  أن تكون محبة لألطفال قادرة عىل العمل معهم بروح العطف والصـرب بحيـث تعطـي الفرصـة

 . سبيل ذلك لالنتهاء مام يريدون قوله أو فعله مهام احتاجوا من وقت يف

  أال تكون قاسية يف تهذيبها لسلوك األطفال ، وأن تحسن إثابة الطفـل ومدحـه عـىل مـا أىت مـن

 .أفعال حسنة 

  أن تعمل عىل تقوية الروح البدنيـة يف نفـوس األطفـال ، وتسـعى إىل تنشـئتهم يف ظـل تعـاليم

لعبه يف بناء شخصـية ًالدين ومبادئه ، وتجعل من نفسها قدوة حسنة تقديرا منها للدور الذي ت

 .طفل الروضة وتوجيه سلوكه 

 :املتابعة الطبية : ًثالثا 

 ال قـدر -تأكدي من وجود طبيب بالروضة ليقوم باإلسعافات األولية لألطفال عند أي إصابة 

للكشـف عـىل األطفـال )  أيـام4 أو 3(ٍّ كام يجب أن تطمئني عىل مرور الطبيب دوريا كـل -الـلـه 

تهم ؛ ألن األطفال يصابون بكثري من األمـراض ؛ فهـم أكـرث عرضـة للمـرض مـن لالطمئنان عىل صح

ًالكبار ، ومع وجود الطبيب يستطيع أنـت يكتشـف املـرض مبكـرا ؛ فينبـه األم عليـه حتـى يبقـى 
الطفل باملنزل لفرتة ؛ فال تنتقل أي عـدوى إىل بـاقي األطفـال ؛ كـام يجـب أن تعـي األم أن هنـاك 

 .» كيف يتعلم الطفل ؟ « مفهومني هامني حول 

ٍّ الطفل يتعلم أفضل عندما يكون مستعدا إمنائيا لذلك -1 ٍّ. 

 . الطفل يتعلم أفضل يف البيئة املمتعة التي يستفيد منها يف الحياة العملية -2

 :ولهذا يجب أن تبحثي عن بيئة تعليمية يتوفر فيها ما ييل 

  تعلم الطفل املناسب لنموه. 

 الل البيئة الرثية املمتعة تركز عىل التعلم من خ. 

  تنمي املهارات االجتامعية واالنفعالية والحركية والعقلية للطفل. 

  تشجيع الطفل عىل السؤال حول العامل املحيط به. 

  تتعاون مع األرسة من أجل توفري احتياجات الطفل. 
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  مستوى وكفاءة الهيئة التعليمية واإلدارية للقامئني عىل رعاية الطفل. 

  معلمة لكل حجرة نشاط ) 2(املعلامت بالنسبة لألطفال عدد. 

  الربامج التعليمية والرتفيهية املقدمة للطفل وجودتها. 

  مستوى نظافة وكفاءة املرافق من حديقة ودورات مياه وألعاب. 

  كاملشاجرة أو تعرض الطفل ألذى(ترصف الروضة يف حالة الطوارئ. ( 

 ية به اإلجراءات الصحية حيال الطفل والعنا. 

  جودة الوجبات الغذائية املقدمة للطفل ومالمئتها لسن الطفل. 

  األمان يف الدخول والخروج من وإىل الروضة وأثناء استقالل السيارة وعنـد اسـتالم الطفـل أثنـاء

 .اليوم 

  الرـسـوم املـحـددة لتسـجــيل ودراـسـة الطـفـل ورـســوم اـلـزي واـلـرحالت وـمـا إىل ذـلـك مقارـنـة

 .بالروضات املنافسة 

  حرص الروضة عىل التواصل مع األرسة وتفاعلها مع الشكاوى واالقرتاحات املقدمة. 

  اعتناء إدارة الروضة بتطوير برامجهـا ومطبوعاتهـا ونرشاتهـا واألخـذ بالتواصـل اإلليكـرتوين مـع

 .املجتمع 

 ما أهمية اختيار الربنامج عايل الجودة ؟

 للطفل، والتعلم املبكر وكذلك يسـاعد عـىل الربنامج العايل الجودة يساعد عىل النمو السليم

االستعداد األكادميي الجيد ملرحلة املدرسة ، والخربات التعليمية املبكرة تسـاعد عـىل بنـاء عالقـات 

قوية مع البالغني واألطفال اآلخرين واالختيار السليم لربنـامج ريـاض األطفـال لـه تـأثري كبـري عـىل 

لدراسات الحديثة تشري إىل أن الطفـل الـذي يـذهب إىل ريـاض ٍّنجاح الطفل أكادمييا فيام بعد ، وا

ًاألطفال يكون قد اكتسب العديد من املهارات واملفـاهيم والخـربات التـي تجعلـه أكـرث اسـتعدادا 

 .ومؤهًال للمرحلة املدرسية الالحقة 

 :والطفل الذي يشرتك يف برنامج عايل الجودة يف مرحلة الروضة يتمتع مبزايا التعلم 

 لديه مهارات اجتامعية عالية أثناء مرحلة املدرسة تصبح . 
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  لديه تقدير للذات وثقة بالنفس أكرث من أقرانه. 

  يحصل عىل درجات عالية يف االمتحانات وتستمر معه حتى املراحل العليا. 

  ًيكون ممتازا يف القراءة والرياضيات. 

  يترصف بطريقة حسنة داخل الفصل. 

 دراسية خاصة ًغالبا ال يحتاج إىل فصول . 

  تكون نسبة الحضور لديه عالية. 

 :واآلن ما مواصفات الربنامج عايل الجودة 

 املواصـفات مـا هناك العديد من املواصفات التي يتميز بها والربنامج عايل الجودة ومـن تلـك

 :ييل 

 كـام وهذا يجعل الروضـة تتبـع الـنظم واللـوائح الوزاريـة: الرتخيص واالعتامد من خالل الوزارة* 

 .ًيجعلها أكرث نظاما 

ٍّوهـذه النسـبة مهمـة جـدا ويجـب أن يكـون هنـاك عـدد كـاف  : نسبة املعلامت إىل األطفـال* 

 15 معلمـة لكـل 2للمعلامت حتى يقمن باالهتامم الكايف للطفـل والنسـبة الثابتـة هـي عـدد 

 .ة طفل ، وكلام زاد عدد املعلامت بالنسبة لألطفال كلام تحسنت العملية التعليمي

فاملعلمة لها دور كبري يف تنميـة املهـارات املختلفـة لـدى الطفـل،  : املعلمة الدارسة ذات الخربة* 

ولهذا يجب االهتامم بتعميم خريجات رياض األطفـال يف جميـع الروضـات ، ويجـب اسـتمرار 

الدورات التدريبية والدراسات العليـا طـوال مـدة خدمـة املعلـامت حتـى تقـف عـىل أحـدث 

 .يف املجال الدراسات 

يجب أن يكون األطفـال تحـت مالحظـة املعلـامت طـوال الوقـت ، كـام  : البيئة الصحية اآلمنة* 

ًيـجــب أن يـكـون الفـصـل آـمــنا وـبـه أدوات مناـسـبة لـسـن الـطــفل ، ويـجـب أن تـكـون هـنـاك 

مساحات مناسبة داخل الفصـل وخارجـه حتـى ال يـزدحم األطفـال ، ويجـب أن تكـون نظافـة 

يرام ، ويجب أن تكون الروضة آمنة ومحاطة بسور خارجي حتـى متنـع األطفـال املكان عىل ما 

 .من الخروج إىل الشارع 
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يجب أن تتمتع الروضة بعالقات طيبة مـع األبـوين وتسـمح لهـم مبالحظـة أطفـالهم  : االنفتاح* 

 .باستمرار ، فالروضة التي ال تشجع عىل التواصل مع األبوين لديها أشياء خاطئة تخفيها 

الربنـامج عـايل الجـودة لديـه الكثـري مـن الخـربات التـي تجعـل الطفـل  : التنظيم الجيد للفصل* 

 .يكتشف العامل املحيط به 

 :واآلن يأيت السؤال التايل وهو 

 كيف ميكن اختيار الربنامج املناسب للطفل ؟

ٍّإذا كنت قد قررت التحاق طفلك مبرحلـة الروضـة وأصـبح الطفـل مسـتعدا لـذلك ، فهنـ ِ اك ِ

. العديد من الربامج التي ميكن االختيار منها ، وهناك الكثري مـن األسـئلة التـي يجـب أن تسـأليها 

 :وإليك هذه القامئة من املعلومات التي قد تساعدك عىل االختيار املناسب 

  ًيعترب اآلباء اآلخرون مصدرا جيدا للمعلومات سواء الجريان أو يف الحديقة أو النادي ً. 

 دارس لديها مواقع عىل اإلنرتنت ميكنك الدخول عليها ومعرفة أخبار املدارسكثري من امل. 

  ميكن أخذ مواعيد من املدارس وزيارتها ومالحظة البيئة التعليمية بها. 

  ميكن االستفسار من خالل شبكة اإلنرتنت. 

 سـة عندما يقع اختيارك عىل أمر املدارس ميكنك أن تأخـذي طفلـك وتـذهبي يف زيـارة إىل املدر

 .وميكنك أن تري التفاعل بني الطفل واملدرسة 

  ًوأخريا قومي باختيار املدرسة األكرث أمنا واألكرث ثقة ً. 

 كيف أعزز ثقة طفيل بنفسه يف األسبوع األول يف الروضة ؟

 ًيبــدأ ـهــنا تـسـاؤل الكـثـري مـن اآلـبـاء واألمـهــات ـحـول أبنائهــم الذـيــن التحـقـوا ـحـديثا

يحاول توقع كيفية تعرف ابنه ، والبعض يخىش من بكاء طفله ذي املـزاج فالبعض قلق ... بالروضة

مـام دفعـه ًالصعب عموما ، والثالث يفكر مبا حدث يف العام املايض من بكاء شديد من قبـل ابنـه 

 واألمهات واملربني يف هذا وهنا سنحاول ذكر بعض املعلومات التي تهم اآلباء. إىل سحبه من الروضة

 .املوضوع 
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من املهم توقع ردود فعل الطالب خـالل األسـبوع األول يف املدرسـة أو  : ق االنفصال والغرباءقل* 

الروضة ؛ ومعرفة نوعيـة ارتباطـه بوالديـه ومنزلـه ومـدى وجـود قلـق االنفصـال، وقلـق لقـاء 

أما قلق الغرباء فهو ظاهرة طبيعيـة تبـدأ يف األسـبوع السـادس والعرشيـن مـن حيـاة . الغرباء

وجه التقريب لكنها تظهر بشكل واضح عند بلوغ الطفل الشهر الثامن من العمـر ، الطفل عىل 

ويقصد بها أنها عنـد اقـرتاب شـخص غريـب مـن الطفـل فإنـه يـبيك ويلتصـق بأمـه ، والحـظ 

الباحثون أن الطفل الذي يرعاه شخص واحد فقـط ميـر مبـدة قلـق الغربـاء أكـرث ممـن تعـرض 

هذه الظاهرة طبيعية وعـابرة لـدى األطفـال يف هـذه لرعاية من أشخاص متعددين، لكن تظل 

 .املرحلة من النمو 

يقصد به القلق الذي يظهر عىل الطفل عند انفصاله عـن والدتـه أو مـن يرعـاه  : قلق االنفصال* 

ولألسف هناك أطفال ال يبـالون باالنفصـال عـن أمهـم ، لكـن إذا ابتعـدت عـنهم ( بشكل أكرب 

) لقون ويبكون ، ألن راعيـتهم الحقيقيـة هـي الخادمـة ولـيس األم املربية أو الخادمة فإنهم يق

ً أشهر ومثانيـة عرش شـهرا مـن العمـر وبالتـدريج مـع 10ويظهر هذا القلق بشكل طبيعي بني 
. ًالنمو يبدأ الطفل بالزحف بعيدا عن األم وإن كـان دامئًـا مـا يلتفـت ليتأكـد مـن قربهـا منـه 

أدت لفهم أعمق لهذه العالقة التي تتكون خـالل األشـهر وأجريت أبحاث كثرية يف هذا االتجاه 

األربعة وعرشين األوىل من حياة الطفل ، وكل الشواهد البحثية تقول أن هذه املرحلة حاسـمة 

ُيف تكوين شخصية الطفل ويف مستقبله كبالغ ، لكن الشاهد هنا أن الطفل الـذي يكـون عالقـة 
 من عمره وإن كان مير بشكل طبيعي مبرحلة قلـق آمنة باالرتباط مع أمه خالل السنوات األوىل

االنفصال وقلق الغرباء إال أنه يف سن دخول املدرسة أو الروضة يسـتطيع التـأقلم بشـكل جيـد 

 .ًواالنسجام خالل األسبوع األول عموما 

 ما املشكالت التي قد تعرتض الطفل عند التحاقه بالروضة ألول مرة ؟

 طفلـك عنـد التحاقـه بالروضـة ، كعـدم ألفـة الطفـل وهناك بعض املشاكل رمبا تعرتض

للجو العام يف الروضة ، ونقصد هنـا عـدم انخـراط الطفـل بسـهولة يف صـفوف الجامعـة مـن 

 أترابه فهنـاك بعـض األطفـال ، ورمبـا بسـبب الرتبيـة االجتامعيـة يف البيـت يتعـذر علـيهم أن 
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تهم مـؤثرين الوحـدة واالنـزواء وهنـا يأنسوا إىل أصدقائهم الجدد يف الروضة ، وينفرون من صـحب

 كيف نعالج مثل هذه املشكلة عندما تعرتض الطفل يف مثل هذه املرحلة ؟

عـىل ميكننا تسهيل لحظة التعارف عند مثل هذا النوع من األطفال بطرق عـدة نـذكر منهـا 

الـبعض  بعضـهم إحضار لعبة طريفة تحتاج إىل عدد من األطفال ومحاولة تعاونهم مع: سبيل املثال

يف اللعب إىل أن يألف الطفل روح املشاركة مع أصدقائه يف الروضة ، وإجراء املسابقات الحركيـة ، 

املمتعة التي تنمي روح الجامعة عند الطفل كمباريات شد الحبل مثًال ، والغناء ، وقص القصـص ، 

 .ومامرسة األنشطة الفنية 

ل الغرفـة أو حجـرة الـتعلم الـذي وقد تكون الفرتة األوىل صعبة عـىل الطفـل فـريفض دخـو

يضمه ويجمعه مع أصدقائه ، فيعلو صوته بالبكاء ألنه فارق أهله ، وابتعد عن جو املنزل املـألوف 

بالنسبة له ، وهذا أمر عادي ال يستدعي قلق األهل ألن الطفل يف مثل هذه الحالة يكون قد تولـد 

من قبل ، وهنـا تكـون الوسـيلة األفضـل عنده بعض الخوف من هذا الجو غري املألوف بالنسبة له 

لحل مثل هذه املشكلة العرضية هي تعـاون األهـل يف املنـزل مـع املعلـامت يف الروضـة لتشـجيع 

وترغيب الطفل وستكون األمور جيدة وتظهر نتائجها اإليجابية خالل فرتة قصرية ؛ وهنا يكون دور 

يقـتيض بهـا يف معظـم ترصفاتـه وحـل كـل األرسة أكرب ألن الطفل يعترب أهله القـدوة األوىل التـي 

املشكالت التي قد تعرتض الطفل عند التحاقه بالروضة ، فهـي التـي تـذلل لـه العقبـات التـي قـد 

تعرتضه عند دخول املدرسـة فـتكرس حـاجز الخـوف الـذي يتولـد عنـد الكثـري مـن األطفـال عنـد 

 ، هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة دخولهم املدرسة ، وانتقالهم من جو اللعب إىل جو العمل وااللتزام

ًأخرى فإن للروضة دورا كام ذكرنا يف تنمية الروح الجامعية عند الطفل ، وتعليمه الجرأة ، وتقـوي 
من شخصيته مبا يلزمه عند مشـاركته أصـدقاءه يف املدرسـة إذ أنـه اعتـاد عـىل مثـل هـذه األمـور 

تي اكتسـبها يف الروضـة وأصـبح مـن وتعودها إىل مرحلة اإلتقان ، باإلضافة إىل كل ذلك املعارف ال

ًالصعب نسيانها ، والتي أهلته الكتساب املعلومات الجديدة فقد أصبح قادرا عىل الحفظ وتخزين 
 .املعلومات 
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 من هم األطفال الذين يصعب عليهم التأقلم ؟

يالحظ الجميـع أن هنـاك بعـض األطفـال ممـن ال يسـتطيعون االنسـجام يف الجـو املـدريس 

وهو عرض من أعـراض القلـق أو اضـطراب » رفض املدرسة « ضهم يصاب مبا نسميه برسعة ، وبع

البيئة العائلية واألرسية لدى الطفل ، وسنحاول ذكر بعض األطفال الذين يحتمـل أن يعـانوا منـه ، 

 .وبعض اإلرشادات املهمة للتعامل معهم 

لوكية عنـد األطفـال ذات لقد وجد الباحثون أن هناك صفات عاطفية وس : الطفل بطيء التأقلم* 

موروث جيني يف الغالب ، أي أنها معطى عضوي داخل موروث الطفل وكانـت هـذه النظريـة 

العلمية ناتجة عن دراسة طويلة تم خاللها متابعة مجموعة من األطفـال قبـل والدتهـم وحتـى 

فـل وصلوا إىل سن الثالثينات وما فوق ، ووجد أن هذه الصفات مسـتقرة وإن كـان تفاعـل الط

 :ومن هذه الصفات . مع املجتمع له أثر يف قوتها أو ضعفها 

فعندما تتغري ظروف الطفل ، سواء األصحاب ، أو السـكن ، أو الظـروف ، أو مكـان  : التأقلم

النوم أو غريها فإن األطفال ينقسمون إىل رسيعي التأقلم وآخرون بطيئني التأقلم ، ومن ثم يـحتاج 

ل يك يستطيعوا التأقلم مع الجو املدريس الجــديد، ورمبـا يكــون مـن هؤالء األطفال إىل وقت أطو

 .األفضل بداية أن ينضموا إىل روضة ليست مزدحمة يك يستطيعوا التأقلم الرسيع إىل حد ما 

يعتمد الطفل املدلل عىل أن املحيطني به يستجيبون لـه مـن خـالل ضـغطه  : الطفل املدلل* 

وهـؤالء .. ن يزيد من شـدة البكـاء يك يصـل إىل مـا يريـد عليهم بالبكاء ، وهو معتاد عىل أ

ًاألطفال مثلهم مثل غريهم حينام يتعرضون للجو املدريس الجديـد علـيهم فـإنهم غالبـا مـا 
يبكون كأي طفل آخر ، لكن املشكلة تكمن يف رد فعـل املحيطـني بـه واالسـتجابة املبـارشة 

مـثًال ، أو أن يتعقـدوا كـام يقـول وإبعادهم عن املدرسة بسبب الخوف عليهم مـن البكـاء 

ومـن األطفـال املـدللني . البعض، وإذا استجيب لهذا الطفل املرة األوىل فإنه سيكرر البكـاء 

من تكون ثقتـه بنفسـه ضعيفــة ، ألن جـو األرسة ال يسمــح لـه مبواجهـة التحـدي وحـل 

 ؤذى فيـهمشكالته بنفسه ، ولهذا ال يحتمل الجو املدريس الـذي يحاسـب فيـه وحـده ، ويـ
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هـؤالء األطفـال عالجهـم هـو . وحده من قبل األطفال بدون أدىن تدخل من أهلـه يف الغالـب 

املدرسة أو الروضة ، وعىل األهل أن يتحملوا بكاءهم الذي هو أمـر عـابر غـري مثـري للقلـق وال 

 يخرج عن اإلطار الطبيعي ، لكن املشكلة هي رد فعل األهل ، وعـدم إعطائـه الفرصـة للتـأقلم

 .ًمام يريحه مؤقتا لكن يزيد صعوبة انضاممه للمدرسة يف املستقبل 

هناك من األطفال من ال يزال يعاين من قلق االنفصال الذي هو  : الطفل املصاب بقلق االنفصال* 

 :ً شهرا هذا القلق له أسباب متعددة منها 16 أشهر وحتى 10كام سبق ظاهرة طبيعية يف سن 

تي تتميز بارتفاع القلق لدى الطفل ، ولهذا يظهر هـذا القلـق أكـرث عنـد ال : الطبيعة املوروثة -

 .َمن أحد والديه مصاب بالقلق أو نوبات الفزع 

ًمن الوالدين أو جو املنزل ، وهذا يظهر عنـد مـن يحـذرهم والـدهم كثـريا مـن  : تعلم القلق -
 .االبتعاد ، ومن يبث الشعور بالخطر دامئًا لديهم من قبل األهل 

 .جعله شـديد الخوف من البعد عن مصدر املساعدة من والديه  : رض عضوي عند الطفلم -

مـام يجعــل الطفـل يتخــوف مـن فقـده فيخـاف مـن  : مرض أحد الوالدين بشكل مخيـف -

 .االنفصال عنه 

الجو الذي فيه عنف بني الزوجـني أو مع األطفـال مـام يضـعف الشـعور باألمـان  : جو البيت -

 .لدى الطفل 

 الطفل الذي سبق له التعرض لإليذاء من قبـل طفل أو بالغ مثل الخادمة أو غريها مـن أهـل -

 .البيت 

 واألطفال املصابون بقلق االنفصال مختلفون ، منهم من حالته شديدة البد معهـا مـن العـالج -

ومـنهم حالتـه سـهلة يتجاوزهـا بيشء مـن الـدعم .. املتكامل وقبله الفحص الطبي الـنفيس 

 .اية والتشجيع والصرب عليه والرع
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 :وعىل هذا األساس نقرتح بعض التوصيات الرتبوية للحد من هذا القلق منها ما ييل 

  زيارة املدرسة أو الروضة قبل بدء الدراسة. 

  اختيار مدرسة أو روضة غري مزدحمة. 

 ل حضور أحد الوالدين مع الطفل خـالل األسـابيع األوىل لكـن مـن خـالل برنـامج يكفـل للطفـ

 .ٍّالتكيف تدريجيا بانسحاب  األب أو األم بالتدريج 

  عدم استعامل العنف مع األطفال. 

  يف بعض الحاالت يتم اللجوء إىل بـدء الدراسـة باالنتظـام الجـزيئ ثـم زيـادة مـدة الحضـور إىل

 .املدرسة 
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توقعات التعليم والتعلم يف رياض األطفال

 األطفال ؟ما األهداف التعليمية لربامج رياض 

ما األنشطة التي ميكن أن تقدم يف الربامج الرتبوية والتعليمية للطفل ؟

 ما طرق وأساليب تخطيط وتنفيذ برامج رياض األطفال ؟

 ما طرق التعليم والتعلم يف الروضة ؟

 كيف ميكن استخدام التكنولوجيا التعليمية لطفل الروضة ؟

 كيف ميكن تقويم برنامج رياض األطفال ؟

الفصل الثالث
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إن مرحلة رياض األطفال مرحلة أساسية يف العملية الرتبوية ، فهي حلقة وسـطى بـني املنـزل 

ٍّواملدرسة باعتبارها امتدادا مرحليا للرتبية املنزلية ، أو خطوة أولية للسلم التعليمـي ، وهـي يف كلتـا  ً

مـن جسـمية :  األساسـية الحالتني فرتة حاسمة يف حياة الطفل لبناء شخصيته ، وتكامل جوانب منوه

وحركية ، وعقلية وإدرايك ، ولغوية ، وجاملية ، ونفسية ، وانفعالية ، واجتامعية ، وخلقية ، وروحيـة 

 .ووطنية ، وحسية ، ومهارية ، مرحلة لها بالغ األثر يف حياة الطفل املستقبلية 

املتطلبـات األساسـية وتوفري الرعاية والتعليم املناسبني لألطفال وتحقيق حاجاتهم ميثـل أحـد 

 .لكل سياسة تربوية أو ثقافية ناجحة 

 :عملية التعلم 

عند تناول عملية التعلم فإن من املهم أن نتناول دوافـع املتعلمـني وميـولهم واهتاممـاتهم ، 

كام تتناول عمليات النمـو املختلفـة ، ألن الـتعلم ال يقـترص عـىل التـدريب العقـيل بـل البـد مـن 

ككل من جميع جوانب شخصيته النامية ، إن التعلم عبـارة عـن عمليـة تعـديل االهتامم باإلنسان 

 .يف السلوك والخربة 

 ما األهداف التعليمية لربامج رياض األطفال ؟

يسعى برنامج رياض األطفال إىل تحقق أهداف تتضمن العديد من املجـاالت للـتعلم وتلـك 

 :املجاالت هي 

 . اللغة -

 .الرياضيات 
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 .ولوجيا العلوم والتكن

 .التنمية الشخصية واالجتامعية 

 .الفنون 

ويف مجـال رياض األطفال ينبغي أن يقوم املعلمون بتخطيط الـربامج التـي تسـمح لألطفـال 

بتحقيق األهداف التعليمية املتوقعة من خالل األنشـطة التـي تؤكـد الطبيعـة التكامليـة للعمليـة 

لطبخ قـد يتضـمن مجـاالت مثـل املعرفـة ، واملهـارة ، ًالتعليمية، وعىل سبيل املثال ؛ فإن نشاطا كا

والعـلوم ، والرياضيات ، والتكنولوجيا ، واللغة ، والتطورات الفردية واالجتامعية ؛ ولذا ينبغي عـىل 

املعلامت أن يقمن بتصميم الربامج التي تربز الروابط بني املجاالت التعليمية املختلفة والتي متكـن 

ا يتعلمونه يف الروضة من ناحية وبـني خـرباتهم الخاصـة وأنشـطة الحيـاة األطفال من الربط بني م

 .اليومية من ناحية أخرى 

 :الغرض من تحديد األهداف التعليمية 

إن األهداف التعليمية التي تم إلقاء الضوء عليها يف برامج رياض األطفال هذه تقدم الحلقة 

رحلـة ريـاض األطفـال وحتـى نهايـة مرحلـة األوىل يف سلسلة متصلة من الربامج والتي متتد مـن م

التعليم األسايس والتي تصف اإلنجازات التعليمية املناسبة لألطفال الصغار والتي تصف اإلنجـازات 

التعليمية املناسبة لألطفال الصغار والتي سوف تعـدهم لخـربات الـتعلم املثمـر يف الصـف األول ، 

طفال املستقـبلية من األهـداف التعليميـة املتوقعـة فهذه الربامج متثل األساس السليم إلنجازات األ

 .من الصف األول وحتـى نهـاية مرحلة التعليم األسايس 

 .وهناك مجموعتان من األهداف التي تم رصدها لكل مجال من مجاالت التعليم 

 فإنها متثل األهداف العامة والتي تصف وبشكل عام املعرفـة واملهـارات املجموعة األوىلأما 

 متثـل األهـداف واملجموعـة الثانيـةيتوقع أن يحرزها األطفال بنهاية مرحلة رياض األطفـال ، التي 

املتعلقة مبجاالت خاصة ، وهي تصف املعرفة واملهارات التـي يتوقـع أن يحرزهـا األطفـال بشـكل 

 .أكرث تفصيًال 
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ٍّوكلتا املجموعتني من األهداف متثل مكونا رضوريا لربنامج رياض األطفـال  ً  ومـع ذلـك فـإن .ِّ

األهداف التي تتعلق مبجاالت خاصة ليست هـي األهـداف الوحيـدة املمكـن تحقيقهـا حيـث إن 

كذلك فإنه من الرضوري أن نالحظ أن الرتتيب الذي يتم . املعلمني ميكن أن يقوموا بالتدريس لهم 

دم بـه املفهـوم به تقديم تلك األهداف يف هذا الربنامج ال ميثل بالرضورة التتابع الذي يجب أن يقـ

 .أو الخربة التي سوف يتم تدريسها أو املهارات املراد إكسابها 

وحيث إن األطفال املقبلـني عـىل مرحلـة ريـاض األطفـال يتفـاوتون يف مسـتويات تقـدمهم 

ًوخرباتهم التعليمية السابقة فإن من املتوقع أن يظهروا تفاوتـا ملحوظـا يف مسـتوى اإلنجـاز الـذي  ً

فبالنسـبة . اولة تحقيق األهداف التعليمية املتوقعة ملرحلة ريـاض األطفـال سوف يحققونه يف مح

ًلبعض هؤالء األطفال فإن العملية التعليمية سوف تكون أكرث تحديدا من الـبعض اآلخـر لـذا كـان 

ًلزاما عىل املعلمني أن يقوموا باملالحظة الدقيقة لتقـدم األطفـال نحـو تحقيـق األهـداف السـابقة 
 .تحديدها 

ا كان هناك طفل يواجه صعوبة يف إحـراز تقـدم فإنـه ينبغـي تعـديل الربنـامج وتوفيـق فإذ

األهداف التعليمية ليك تتواكب مع املتطلبات الخاصة بذلك الطفل ، وباملثل فإنه عند قيـام طفـل 

بتحقيق بعـض األهـداف املتوقعـة برنـامج ريـاض األطفـال فإنـه ينبغـي أن يقـوم املعلـم بإعـداد 

ٍّرائيـة حتى يصبح الطفل يف تحد دائم ؛ وعـىل سبيل املثال فـإن بعـض األطفـال قـد النشاطات اإلث

يدخلون مرحـلة رياض األطفال وهم ميتلكـون بالفعـل مهـارات يف مجـاالت القـراءة والرياضـيات 

 .مثل أقرنائهم بالصف األول ، فهؤالء األطفال يحتاجون لربامج فردية من الخارج 

عن دامئًا نصب أعينهن أن الهـداف املتوقعـة والتـي تـم تحديـدها يف وعىل املعلامت أن يض

هذا الربنامج إمنا هي مصممة ليك تعد األطفال للمناهج الجديدة منذ الصـف األول وحتـى نهايـة 

لذا يجب عليهن أن يقمن بتخطيط وحدات الدراية والناشـطات الفرديـة . مرحلة التعليم األسايس 

 :وهي عىل النحو التايل . التي تالءم جميع األهداف 
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 :اللغـــة 

 :األهداف العامة 

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يكون الطفل قادرا عىل أن 

  يتواصل التواصل الفعال من خالل االستمتاع والتحدث. 

  مثـل القصـص ، والقصـائد « : يستوعب النصوص املكتوبـة املتنوعـة التـي يـتم قراءتهـا لهـم- 

 .» توي عىل معلومات والنصوص التي تح

  وذلك باستخدام تقنيـات » مثل الكلامت املألوفة ، العالمات ، الالفتات « : يدرك املادة املكتوبة

 .القراءة التي تالءم املبتدئني 

  باستخدام تقنيات الكتابة التي تالءم املبتدئني : يتواصل من خالل األفكار واملشاعر. 

 واالستجابة لها يستخدم الوسائل التعليمية املتعددة . 

 :األهداف الخاصة 

 :التواصل اللفظي ) أ ( 

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يكون الطفل قادرا عىل أن 

  مثل طلب املساعدة يف ارتداء مالبسه « يواصل احتياجاته ألصدقائه أو البالغني «. 

  والتناوب عىل الكـالم مثل االنتباه للمتحدث « يستمع ويستجيب لآلخرين يف سياقات متنوعة ،

 .» يف مجموعة 

  يتبع التعليامت البسيطة واالستجابة املناسبة لألسئلة املألوفة. 

  يصف خربات شخصية ، ورواية قصص مألوفة باستخدام مفردات مناسبة ، وبناء أسـاس للقصـة

 ) . والنهاية - والحبكة -البداية ( مثل 

  األفكار يوجه األسئلة والتعبري عن املشاعر ومشاركة. 

  يستخدم اللغة للربط بني خرباته الجديدة وما يعرف بالفعل. 
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  املشـاركة عنـدما تقـرأ : يستمع ويستجيب للشخصية ولألمناط اللغوية من القصـص والقصـائد مثـل

 .ًاملعلمة أجزاءا مكررة من قصة ، وترديد كلامت وجمل ، ومشاركة املعلمة يف إعداد األغاين 

  مثل السجع « واألمناط الصوتية يف اللغة يظهر الوعي باألصوات «. 

  يستخدم اإلشارات والنغامت الصوتية ومختلف الوسائل غري اللفظية بشكل أكرث فاعلية. 

 :القـــراءة ) ب(

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يكون الطفل قادرا عىل أن 

 يستمع إىل قصص وقصائد ونصوص غري أدبية من أجل املتعة واملعرفة.  

  مثل القصص التي تروي بشـكل دائـم « يتفاعل مع املواد املتنوعة التي يتم قراءتها بصوت عال

 .» ، والقصائد املألوفة والخطابات 

  يتعرف عىل الكتب املفضلة ورواية القصص باستخدام مفرداته الخاصة. 

  دث ، والقـدرة التكهن مبا ميكن أن يح: يظهر الفهم ألحدث قصة من خالل التنبؤ بأحداثها مثل

 .عىل وضع كلمة يف سياقها خالل القراءة التعاونية 

  يربط بني خرباته الذاتية وخربات الشخصيات القصصية. 

  مثـل الكتابـة مـن اليمـني إىل الشـامل « يظهر الوعي ببعض املهارات املستخدمة يف الكتابة « ،

 .ترك مسافات بني الكلامت ، هجاء بعض الكلامت 

 واإليضـاحات-العنـوان«يـزات الكتـب واملـواد املكتوبـة األخـرى مثـل يتعرف عـىل بعـض مم  «

مثـل روايـة قصـة « واستخدام تلك املميزات أو السامت ليك تساعده عىل فهم الـنص املطبـوع 

 .» من خالل وصف الصور 

  يتعرف عىل مكونات الكلامت من أصوات بادئة ووسط والحقة. 
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 ُيتعرف عىل معظم حروف الهجاء ويظهر ال ْ وعي بأن هـذه الحـروف متثـل األصـوات وأن هـذه ُ

مثل قراءة الفتات قصـرية وعالمـات مألوفـة واسـتخدام علـم « الكلامت املكتوبة توصل املعنى 

 .» األصوات للتعرف عىل الكلامت 

  مثل السـجع للتعـرف عـىل » مثل ترتيب الكلامت واألمناط الصوتية « يستخدم األمناط اللغوية

 .لامت التالية الكلامت والتنبؤ بالك

 :الكتابة ) جـ(

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يكون الطفل قادرا عىل أن 

  األـقـالم، أو الـشـمع، أو اـلـورق، أو الحاـسـوب ، أو « يكـتـب باـسـتخدام أدوات ووـسـائل متنوـعـة

 .» السبورة ، أو الطباشري ، أو األلوان امللونة والكرتون 

 ع مـن الصـور والرمـوز والحـروف واألصـوات والكلـامت يكتب رسائل بسيطة باستخدام مجمو

 .» مثل قامئة البقال ، والفتة خاصة مببنى حديقة أو محطة « املألوفة 

  مثـل إعـداد « يشارك زمالءه يف إعداد قصته عن طريق املسـاهمة بـبعض الكلـامت أو الجمـل

 .» تقرير عن رحلة خلوية للفصل 

 وكذا أسامء أفراد أرسته ، وكذلك بعض الكلامت يكتب معظم حروف الهجاء بأسامئها الخاصة ، 

 .» أم ، قطة « القصرية مثل 

 :فهم الوسائط اإلعالمية ) د ( 

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يكون الطفل قادرا عىل أن 

  مثل برامج الحاسوب ، والرشائط ، وأرشطة الصور « يستخدم وسائط متنوعة «. 

 اإليضــاحات والصـور وامللصـقات والرسـوم : يل املعلومــات مثـل يسـتخدم مواد متنوعة لتوص

 .البيانية 
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  وصــف مشــاعره خــالل عــرض : يستجيـب للمواد اإلعالميـة اللفظيـة وغــري اللفظــية مثـل

 .تليفزيوين ، واالستجابة الحركية لقطعة موسيقى أو رسوم صور كاستجابة ألرشطة الصور 

 تلك الفروق بـني الحكايـات الشـعبية واألخبـار : ل والواقع مثل يبدأ يف معرفة الفروق بني الخيا

 .الشخصية ، كذلك بني األحداث يف أفالم الكرتون ، وأحداث الحياة الواقعية

 :الرياضيات 

 :األهداف العامة 

 :ًبنهاية هذه املرحلة ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

 حـرارة األوزان، والكتابـة، والقـدرة ودرجـاتيعي األرقام ومدلوالتها، وقياس ومقارنـة األطـوال، و 

 .األشياء ، وكذلك إظهار الوعي مبرور الوقت 

  يتعرف عىل خصائص األشكال ثنائية األبعاد وكذلك األشكال ثالثية األبعاد. 

  يتعرف عىل استخدام األمناط والنامذج. 

  يجمع ويعرض ويفرس البيانات يف األنشطة اليومية. 

 م عىل حل املشكالت يظهر اإلرادة والتصمي. 

  يطلب املزيد من املعلومات املساعدة ، أو املواد عند الرضورة. 

 :األهداف الخاصة 

 : اإلحساس باألرقام واإلحصاء -1

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

 صـائص ًيصنف ويقسم األشياء يف مجموعات تبعا لخصائص محدودة ، وكذلك وصف تلك الخ »

 .»  والشكل - والحجم -مثل اللون 

  يطابق بني األشياء عن طريق التامثل أو التوافق. 

  يقدر ويعد األشياء ملعرفة املجموعة األقل واألكرث ، أو املتامثلة من حيث عدد األشياء. 
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  وكذلك يستخدم األرقام الرتتيبية واألساسية أثناء اللعب ، وكذلك أنشطة الفصـل30يعد حتى ،  

 .الروتينية اليومية مثل التعرف عىل املركز األول والثاين والثالث يف سياقه 

  10 حتى 1(يكتب األرقام من. ( 

  تقسـيم أقالم الشمع امللونة « يظهـر الوعي بالجمع والطرح خالل أنشطـة الحياة اليـومية مثل «. 

 : القياس -2

 :عىل أن ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا 

  مثل طويـل ، وقصـري ، وكبـري ، وصـغري ، « يستخدم مصطلحات القياس البسيطة بشكل صحيح

 .» ًوفارغ ، وميلء ، وثقيل ، وخفيف ، وغدا ، وأمس 

  ًيرتب شيئني أو أكرث تبعا للحجم أو الكتلة. 

  سكر ، مثل الخيط ، واملغارف ، ومكعبات ال« يستخدم أدوات القياس غري القيايس بشكل مالئم

 .والساعات الرملية 

  رشيط القياس ، وميـزان الجـرارة ، « يسـتخدم بعض أدوات القياس القياسية بشكل مالئم مثل

 .» واملنبه 

  يتعرف عىل قيمة بعض العمالت. 

 : اإلحساس باملكان واملفاهيم الهندسية -3

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

 فوق، وتحـت ، وقريـب« لغة بشكل دقيق لوصف العالقات املكانية األساسية مثل يستخدم ال /

 .» وخارج / وبعيد ، وداخل

  مثل العلبة ، والقالب ، والكرة ، واملخروط « يصنف األشياء ثالثية األبعاد «. 

  الدائرة ، واملربع ، واملثلث ، واملستطيل « يصنف األشياء ثنائية األبعاد مثل «. 
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 :وضع النامذج  -4

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

  مثل استبدال القوالب الحمراء بالقوالب الزرقاء ، وكذلك األشـياء األخـرى « ينتج بعض النامذج

 «. 

  وورق القـص - والـعىص -مثل الـحىص « يبتكر مناذج بسيطة باستخدام مواد ومؤثرات متنوعة 

 .» مات البيئة املتنوعة واللصق ، وخا

 : إدارة البيانات واالحتاملية -5

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

  مثـل األحذيـة واألطعمـة املفضـلة عـىل رسـوم بيانيـة « يضع بعض األنواع املحددة من األشياء

 .» وأقمشة 

 خشن ، وناعم ، وأملس  « يقارن املعلومات الخاصة باألشياء باستخدام فئة مثل «. 

  يستخدم شبكات القضبان البسيطة بشكل صحيح. 

  ورمبا - ومحظوظ -الحظ « يستخدم لغة االحتامل مثل  «. 

 :العلوم والتكنولوجيا 

 :األهداف العامة 

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

 يظهر الفضول والرغبة لالستكشاف والتجريب.  

  يتعرف عىل الخواص الطبيعية لبعض األشياء. 

  يظهر الوعي بخصائص ووظائف بعض املواد الشائعة. 

  يستخدم بعض األشكال الشائعة للتكنولوجيا. 
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 :األهداف الخاصة 

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

 وتفتح الـرباعم -مثل إنبات البذور  « يصف بعض الظواهر الطبيعية باستخدام مالحظته الخاصة 

 .»  وسقوط أوراق األشجار يف الخريف -

  الحيوانات تنمـو وتحتـاج : مثل « يصف بعض االختالفات بني الكائنات الحية واألشياء غري الحية

 .» الطعام واملاء والشمس ؛ بينام الضوء ال يحتاج مثل هذه األشياء 

  واألشجار - واألعشاش -الربك « يصف املواطن الطبيعية املحلية مثل  «. 

  ودورة حياة الفراشة -مثل مراحل الزهرة « يتعرف عىل األمناط والدورات يف الطبيعة  «. 

  مثـل «يصف خصائص املواد الطبيعية وكذلك إظهار الوعي ببعض املفاهيم املرتبطة بتلك املـواد

 .»  وأوراق- وماء -وجاف ، ورمل / مبلل 

 وأواين الطهـي -األدوات « ياء الشائعة التي توجد يف البيت واملدرسـة يصف وظائف بعض األش - 

 .» واللعب 

  والريـاح -الكهربـاء « يتعرف عىل مصادر الطاقة املستخدمة يف األدوات واأللعاب املألوفة مثل - 

 .» والبطاريات 

  يجرب باستخدام اآلالت البسيطة. 

  ووصف الخطوات وتنفيذ الخطة » أنا سوف أقوم ببناء برج « يضع خطة محددة مثل. 

  ِّيدون مالحظات مالمئة حول النتائج واالستنتاجات مثل التعليـق عـىل صـعوبة مهمـة أو فاعليـة
 .طريقة معينة 

  يظهر الوعي بالحاجة إىل إعادة الدورة. 

 : اإلحساس باألرقام واإلحصاء -1

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

  يستخدم التكنولوجيا املألوفة بشكل مناسب ومالئم مثل أجهـزة العـرض فـوق الـرأس وأجهـزة

 .التسجيل وأجهزة الكمبيوتر 
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  ـل ـة مـث ـاة اليومـي ـتخداماتها يف الحـي ـة ويـصـف اـس ـا املألوـف ـدات التكنولوجـي ـىل وـح ـرف ـع يتـع

 .التليفزيون وجهاز الڤيديو كاسيت 

 املطرقـة ، واملفـك ، واملـواد : ليب مختلفة مثــل يصنع أشياء الستخدامها كأدوات متنوعة وبأسا

 .الالصقة ، واملسامر 

  يعمل مع اآلخرين عند استخدام التكنولوجيـا مثـل مشـاركة زمالئـه يف األدوات ، والعمـل عـىل

 .أجهزة الكمبيوتر يف شكل أزواج 

 كسوا كـل يعي باألشياء املألوفة التي صممت لتالءم الجسم البرشي مثل القفاز العادي والذي ي

 .ًاألصابع ويكون اإلبهام منفردا والدراجة ثالثية العجالت 

 :التنمية الشخصية واالجتامعية 

 :األهداف العامة 

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

  يدرك األسلوب اإليجايب نحو نفسه واآلخرين. 

 ية يف التعلم واألنشطة األخرى يحاول إثبات استقالله واستعداده لتحمل املسئول. 

  يظهر إدراكه للصحة واملامرسات والعادات اآلمنة. 

  يؤدي املتطلبات التي أسندت إليه واملوازنة بني األنشطة والخربات املحسوسة. 

  يتعرف عىل املهارات االجتامعية ويستخدمها. 

  يعي بيئته الطبيعية والتي من صنع اإلنسان عىل حد سواء. 

 قدوة والنامذج يف حياته اليومية يتمثل بال. 

 :األهداف الخاصة 

 : إدراك الذات والثقة بالنفس -1

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

  ّيتعرف عىل قدرته الشخصية وإنجازاته مثل القدرة عىل كتابة اسمه وعد األشياء وغناء أغنية. 
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  ويتـحـدث ـعـن أولياـتـه كاألنـشـطة املفـضـلة أو األلـعـاب أو يتـعـرف ـعـىل اهتامماـتـه الشخـصـية

 .القصص 

  ، يعرب عن أفكـاره الخاصـة ويتقاسـم الخـربات ويتبادلهـا ؛ مثـل تطـوير أركـان غرفـة األنشـطة

 .ويتحدث عن خرباته يف املنزل ويصف اكتشافاته العلمية 

  غرفـة النشـاط ، يتكيف بسهولة وبرسعة لألوضاع الجديدة مثل إحساسه بالطأمنينـة مـع زوار

 .ويستمتع باملشاركة يف األنشطة املدرسية 

  يربهن عىل الثقة بالنفس يف ارتداء مالبسه بنفسـه ، ومعرفـة عنوانـه الشـخيص ، ورقـم هاتفـه

 .ويصنع حكمه عىل نفسه ويعرف متى يسعى إىل املساعدة 

 راته واملعروضـة ٍّيحاول عمل فروض جديدة تلقائيا ، مثل تحديد وتكملة األنشطة املتصدية لقد

 .عليه ، ويجرب كتابة الكلامت 

  يظهر التحكم يف النفس من خالل اتباع قواعد حجرة النشاط وبرامج الخربات املقدمة يف غرفـة

 .النشاط ؛ مثل غرفة الجمباز والجامنزيوم واملكتبة 

 : األنشطة الصحية والجسمية -2

 :عىل أن ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا 

  يسمي أجزاء الجسم ويتحدث عن وظائف هذه الجزاء مثل العني واألسنان واألذن واألنف. 

  يتعرف عىل األغذية املغذية كالوجبات الخفيفة الصحية. 

  يختار ويحدد املالبس املناسبة لحالة الطقس مثل قفاز اليد والحذاء ذي الرقبة واملعطف. 

 اسبة ، مثل غسل األيدي ميارس العادات الشخصية الصحية املن. 

  يتعرف عىل اآلمن وغري اآلمن من املواقف واألدوات واألجهزة مثل تعبئة أدوات الفك والرتكيب

 .الخطرة أو استخدام املقص أو اللعب عىل السلم 

 مثـل األخطار التي ترافق تعبئة أدوات حادة، ويتعرف عىل قواعد األمـن األساسـية ويسـتخدمها 

 .صعود والهبوط من أتوبيس املدرسة واألدوات الكهربائية القواعد الخاصة بال
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  يتعرف عىل املواد الضارة لجسمه مثل منتجات النظافة واألدوية. 

  يدرك أن البالغني هم أصحاب القرار فيام يخص قواعد األمن والسالمة ، والبحث عن املسـاعدة

 ) .مساعدة الوالدين واملعلمة ( عندما يحتاج إليهم مثل 

 تلقائيا يف الحركات االبتكارية والرقص واألنشطة الجسمية اليومية األخرى يشرتك ٍّ. 

  ، ًيستخدم أنواعا مختلفة من األجهزة واألدوات بسهولة مثل التسلق ، وركوب األلعاب ، والكور

 .وفرش الرسم ، واملقص ، وقوالب الصلصال 

  مييش ، ويجري ، ويقفز بتوازن ومرونة. 

 كمــا يحــدث عــندما يركـب الطفـل األلعـاب ويتســلق الـدرجات أو يعي الفضـاء واملحــيط 

 .املراحل أو الخطوات 

 : العالقات االجتامعية -3

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

  يفعل ويتكلم يف اتجاهات مناسبة مع األقران والبالغني أثناء فرتات األنشطة. 

 االهتامم بهم عن طريـق مسـاعدتهم كاملسـاعدة يف عمليـة التنظيـف يراعي مشاعر اآلخرين و

 .ويساعد يف االهتامم باألدوات 

  يشارك يف املسئولية يف التخطيط ألحداث أو املسابقات واألنشطة يف حجرة النشاط. 

  يتعرف عىل األحاسيس والعواطف واالنفعاالت كالغضب واإلثارة والتعبري عنها بطرق مقبولة. 

 ًواـعـا ـمـن االـسـرتاتيجيات البـسـيطة لـحـل املـشـكالت االجتامعـيـة مـثـل البـحـث ـعـن يسـتخدم أن

 .املساعدة من املدرسة والتحدث عن الحلول املتاحة 

  يدرك املوقف والسلوكيات غري اآلمنة من الغرباء. 
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 : إدراك ووعي باملحيط والبيئة -4

  :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن

  يعرب عن حب االستطالع تجاه العامل. 

  يصف اختالف حالة الطقس والطـرق التـي يسـتخدمها النـاس يف التكيـف مـع أنـواع الطقـس

 .املختلفة ؛ كارتداء املالبس الخفيفة يف فصل الصيف وتدفئة منازلهم يف فصل الشتاء 

  بات والبحريات الرتع والحقول والغا: يصف املعامل الجغرافية املألوفة يف منطقة مثل. 

  اسـتخدام : يتعرف عىل االتجاهات والطرق التي يسـتخدمها النـاس مـع البيئـة الطبيعيـة مثـل

البحريات للسباحة وركوب الزوارق والصيد ، وإشـباع رغبـتهم يف الرشب وكـذلك الحقـول التـي 

 .تستخدم املاء لنمو الطعام 

  موقـف السـيارات ، وأرض : ، مثـل يدرك الفرق بـني مفهـوم امللكيـة الخاصـة وامللكيـة العامـة

 .للنزهة ، واملتجر ، واملستشفى ، واملكتبة العامة ، ويصف وظائفها 

 وبـرامج يتحدث عن عالقة الوقت باألحداث واألنشطة املحددة مثل الواجبات، واليوم الـدرايس ،

 .الحجرة الدراسية ، ووقت النوم 

 مليالد والعطلة أو اإلجازة يتعرف عىل بعض األحداث التي تحدث كل سنة مثل عيد ا. 

  الذين يساعدون اآلخرين يف منطقتهم ويصـف مـاذا يفعلـون ) املهن( يتعرف عىل أدوار الناس

 .كالطبيب ، وبائع املتجر ، والرشطي ، ورشطي املطايف ، وساع الربيد 

 الفنــون

 :األهداف العامة 

  :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن

  يعرب عن أفكارهم وأحاسيسهم من خالل أشكال متعددة. 

  يخترب التقنيات واملواد. 
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  ًيظهر اهتامما باملهارات األسـاسية التي تتحسن من خـالل التعـرض للفـنون ومامرسـة األنشطة
 .الفنية 

  يتعاون ويشرتك مع األطفال اآلخرين يف مشاريع فنية. 

 سيقى والدراما والرقص يتواصل عن طريق استجاباته مع املو. 

  ًيظهر وعيا بقدرات جديدة تنمو من خالل الفنون واألنشطة الفنية ويعرب عن إعجابـه بأعاملـه
 .الخاصة 

  يظهر الوعي ببعض النامذج الفنية البسيطة التابعة للثقافات املتعددة. 

  يتعرف عىل بعض مبادئ وقواعد أشكال الفن ويصفها. 

 :األهداف الخاصة 

 :ة اإلبداعية  األنشط-1

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

  يستخدم الصور والتامثيل املنحوتة والكوالج ليمثلوا أفكاره مثل تحديـد الوجـوه السـعيدة مـن

 .صور مصنعة بالكوالج 

  ًيخلط بالتلوين ألوانا جديدة لإلبداع وتراكيب جديدة. 

  يعرض مهاراته يف القص ، واللصق ، والرسم. 

  ًيستخدم أدوات متعددة ومـوادا يف إبـداع أعـامل فنيـة ، أو صـنع عـروض كفريـق اإلنشـاد أو

 .الكورال أو أدوات البند املوسيقية 

  ٍيستخدم املواد املألوفة يف طرق واتجاهات جديدة مثل رسم واستخدام مواد وخامات طبيعية. 

 أن يبتكر قواعد ثالثية األبعاد من الورق ، وإبداع أمنـاط : قة إبداعية مثل يحب املشكالت بطري

 .رقص مختلفة وصناعة أدوات موسيقية 

  يصنع العرائس كإجراءات أو استعدادات لعرض مرسحي. 
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  يختار األدوار التي يفضل أدائها يف األنشطة الدرامية يف حجرة النشاط. 

 صناعة األشياء يؤدي تفاصيل األعامل املوكلة إليه يف . 

  يشرتك يف األنشطة الفنية املرئية مع زمالئه. 

  والكورال - كمرسح العرائس -يشرتك يف مجموعات عمل اآلالت البند اإليقاعية املوسيقية . 

  يستخدم حـركاته اإلبداعية يف التمثيل بحـركات جسـدية وأنشـطة الرقـص مثل ابتكار رقصـات

 .فة يستخدم فيها اإليقاعات املألو

  يبتكر األغاين وألعاب األصابع واأللحان أو اإليقاع كأن يبدع رقصات يستخدم فيها إيقاعات غـري

 .مألوفة 

  ًميثل أدوارا لقصص نابعة مـن ثقافتـه والثقافـات األخـرى مثـل الحكايـات الشـعبية والقصـائد
 .وإيقاعات خاصة بالروضة 

 اطري من بالد مختلفة ًيلعب أدوارا لشخصيات موجودة بالحكايات الشعبية وأس. 

 : االستجابة لألعامل الفنية -2

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

  ُيكون اتجاهات إيجابية نحو أشكال الفـن كالسـعادة حيـث االسـتامع ألغنيـة ، والحـزن حيـنام
 .ينظر لصورة 

 املوسيقى الحاملة واملروعة يستجيب للحالة املزاجية للموسيقى مثل الرسعة والبطء و. 

  يعجب باألغاين الشعبية والرقص من ثقافات بالد متعددة. 

  :  أجزاء وأشكال املعرفة -3

 :ًبنهاية مرحلة رياض األطفال ، سوف يصبح الطفل قادرا عىل أن 

  يتعرف عىل أجزاء من الصور املرئية كاأللوان واالختالف يف الشكل والحجم. 
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 املألوفة وخطوات الرقص واإليقاعات يتذكر ويردد األغاين . 

  يسمي الحركات املختلفة التي يستطيع أدائها مثل الجري والحجل عىل قدم واحدة. 

 ما األنشطة التي ميكن أن تقدم يف الربامج الرتبوية والتعليمية للطفل ؟

ومـن ويتم تقديم الربامج الرتبوية والتعليمية لطفل الروضة من خالل العديد من األنشـطة 

 :تلك األنشطة ما ييل 

 :القصة : أوالً 

 األغـراض إن األطفـال مييلـون بفطـرتهم إىل القصـة، فهـي أسـلوب نـاجح يحقـق الكثـري مـن

ًالتعليمية والرتبوية وذلك ألنها من أحب الربامج وأكرثها استهواء للطفل وإمتاعا له ، بجانـب أنهـا 

ذ طفولتـه يقبـل الطفـل عـىل فهـم القصـة تسهم بطريقة فاعلة يف منوه وتربيتـه وتوجيهـه ، فمنـ

ويحرص عىل سامعها ويهيم بحوادثها وتخيل شخصياتها ، وتوقع ما يحدث من هذه الشخصـيات ، 

 .وعىل املعلمة أن تتجنب األحداث العنيفة واأللفاظ الخارجة وكل ما يثري قلق األطفال 

 :أهميتها 

ع حـب الطفـل ورغبتـه يف املعرفـة تكمن أهمية القصة لألطفال يف أنها تعتـرب وسـيلة إلشـبا

حيث يفرتض فيها الجديد من األفكار واألحداث واملواقف وصور الحيـاة اليوميـة ، وتعمـل القصـة 

 .كمصدر إلثارة انتباه الطفل وتشويقه ملا فيها من تعدد شخصيات وترقب لألحداث وتسلسلها 

 :أهدافها الرتبوية 

 ج عن موضوع القصة التسلية واملتعة والراحة النفسية التي تنت. 

  تدريب األطفال عىل مهارات التواصل وتنمية مهارة اإلصغاء والحديث عند األطفال. 

  التنمية العقلية يف تعلم تسلسل األحداث املنطقي ومعرفة حقـائق األشـياء وإكسـاب األطفـال

ًمفاهيام وقيام اجتامعية جديدة  ً. 
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  القصـص عـىل التمثيـل وإطـالق املشـاعر تنشيط الخيال والتصور عنـد األطفـال ، كـام تسـاعد

 .واألحاسيس عىل سجيتها 

  االسرتخاء والراحة الجسمية يف طريقة الجلوس. 

  ٍّتنمية الطفل لغويا من خالل تدريبه عىل التعبري عن ذاته ، وتنمية قاموسه اللغوي. 

  تدريب الطفل عىل الحوار الدميقراطي ، واحرتام الرأي والرأي اآلخر. 

 ات اإلبداعية لدى الطفل من خالل املشاركة يف رواية القصة تنمية القدر. 

  ًفهم الطفل لآلداب املختلفة ، مام يكسب األطفال كثريا من القيم الذاتية التـي يتعرفـون عليهـا
 .من خالل سامعهم للقصص والحكايات املروية 

  إيجاد ألفة بني الطفل واألدب بوجه عام. 

 سية من خالل ما تطرحه القصة من مشكالت معالجة مشكالته االجتامعية والنف. 

 :رشوط اختيار القصة 

ميكن أن نحدد أهم املعايري أو املواصفات التـي ميكـن عـىل ضـوئها اختيـار القصـة املناسـبة 

 :لطفل الروضة عامة وطفل رياض األطفال خاصة يف النقاط التالية 

 :مواصفات موضوعية ) أ ( 

 ناحية اللغوية للطفل مناسبة القصة للمرحلة العمرية وال. 

  أن تثري خيال الطفل وتساعده عىل االنطالق يف عامله. 

  أن تنتهي القصة نهاية سعيدة عادلة. 

  ٍّأن يكون املوضوع مستمدا من البيئة املألوفة. 

  أن تكون يف موضوع الكتاب فكرة أساسية واضحة ذات هدف ومعنى ممتع. 

  أن توفر الحركة والحوار يف موضوع القصة. 

  أن توفـر شخصـية بـارزة فــي القصــة وشخصـيات قليلـة العــدد لريكـز الطفــل عــىل هــذه

 .الشخصيات مع قلة األحداث 
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  أن تكون الشخصيات مألوفة لعامل الطفل بحيث يتعايش مع أشباهها يف عامله وواقعه. 

  أن توفر عنرص مفاجأة بسيطة يثري األطفال ويشوقهم. 

 :مواصفات شكلية ) ب(

  واضحة مكتملة ذات ألوان جميلة الصور. 

  املتانة يف الغالف واألوراق الداخلية. 

  صورة الغالف ملونة وواضحة لتعطي الطفل فكرة واضحة عن املوضوع الذي تعرضه القصة. 

  حجم الكتاب ليشجع األطفـال عـىل حملـه وسـهولة تقليـب صـفحاته حيـث إن أفضـل حجـم

 .لألطفال هو الحجم الوسط 

 ت وطريقة طباعتها الجيدة الواضحة مع مالحظة قلة الكلامت وكرثة الرسوم األحرف والكلام. 

 :رشوط رسد القصة 

  حب القصة التي ستقرأ لألطفال لتعكس املعلمة هذا الحب وهذه املتعة أثناء الرسد. 

  املعرفة املسبقة بالقصة وموضوعها وكلامتها ورسومها املناسبة. 

 راءة القصة وأفضل جلسة هي نصف دائـرة بحيـث تتـيح الجلسة املريحة يف الركن املخصص لق

هذه الجلسة لجميع األطفال رؤية الصـور عنـدما تعرضـها املعلمـة علـيهم ، ويفضـل أن تضـع 

املعلمة الطفل املتحرك والقلق بجانبها لتشعره بوجودها كأن تضع يـدها عـىل كتفـه أو متسـح 

 .عىل شعره بني فرتة وأخرى 

 َّر األطفـال برويـة مـع إعطـاء جميـع األطفـال فرصـة مشـاهدة أن تعرض القصة يف مستوى نظ
 .الصور 

  أن تحاول املعلمة جذب انتباه األطفال وتشويقهم للقصة ، فالدعوة لالستامع إىل القصـة يجـب

أن تكون بطريقة مغرية ، وينبغي إعطاؤهم فرصة كافية إلنهـاء مـا بأيـديهم قبـل االنتقـال إىل 

 . ونظر الطفل بنشاطه السابق زاوية القصة حتى ال ينشغل فكر
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 م بعض الوسائل املعينة يف القصة كاأللعاب القامشية والوبرية وبعض الرسومات رضورة استخدا

 .التوضيحية 

  النظر لألطفال باهتامم واستعامل طبقات الصـوت وحركـة اليـدين كعنـارص تشـويقية وتفسـري

 .ومتثيل مواقف القصة 

 اسـتعامل كلـمــات الكـتـاب الفصحــى ـمـع اـسـتبدال الكـلـامت غـري املألوـفـة بكـلـامت ـسـهلة 

 .وواضحة 

  12 إىل 7مراعاة مـدة الرتكيز عند األطفـال ، ولهـذا يجـب أال تتجـاوز مـدة رسد القصـة مـن 

 .دقيقة 

  مشاركة األطفال أثناء رسد القصة لجلب انتباههم كأن يقلدون أصوات الحيوانات أو السيارات. 

  رسد القصـة وإعـادة .. تطبيق وتنفيذ القصة بأنشطة مختلفة مثل الرسـم والتمثيـل واملعجـون

 .واإلجابة عن أسئلة املعلمة حولها 

  تجنب املقدمة الطويلة قبل رسد القصة حتى ال يضيع حامس األطفال وشوقهم لها. 

  إثارة أسئلة بسيطة واضحة ومحـددة حـول موضـوع القصـة ، مـع رضورة اإلجابـة عـن أسـئلة

 .األطفال باختصار ووضوح كام وردت يف القصة 

 :أنواع القصص 

ـة قـصـ) أ (  ـة ، ( ص واقعـي ـامرات ، وقـصـص الفكاـهـة ، والقـصـص التاريخـي ـة واملـغ قـصـص البطوـل

 .والقصص العلمية ، والقصص الدينية 

 ) .قصص الحيوانات وقصص الخوارق ( قصص خيالية ) ب(

 :القصص الواقعية : أوالً 

 كلـام ازداد منـو الطفـل وتطـوره يف مجاالتـه املختلفـة ، كـان : قصص البطولـة واملغـامرات

ٍّ أكرث احتياجا للمثل األعىل الذي يحتـذي بـه ، ومـع تطـور الطفـل عقليـا وباتسـاع مجـال حركتـه  ً 
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ًمن جهة وخياله من جهة ، يبدأ يف االنبهار باملغامرين الذين يجد فيهم متنفسا لطاقته ، ومـن ثـم 
 .يه أو معلمه يتوحد بأبطال هذه القصص مثل تشبهه بأب

مـع . إن هذا النوع من القصص يسـتهوي األطفال فينفعلون ويتأثرون بهـا : قصص الفكاهة

ُمالحظة أن هذه القصص تغرس مـثًال ومبـادئ أخالقيـة ، وتنبـه أذهـانهم وتـدفعهم إىل التفكـري ، 
ع الفكاهـة وتشبع فيهم رغبات إنسانية ، ومتأل حياتهم باملرح واالنرشاح ، ومن املهم أن يظـل طـاب

 .سمة من سامت أدب الطفل 

ٍّتلعب القصص التاريخية دورا مهام يف تنميـة الـوعي القـومي واالنـتامء  : القصص التاريخية ً
للوطن لدى الطفل ، لذلك يفضل أن تقص عىل األطفال تلك القصص املرتبطة بخربات حياتيـة مـر 

 .بها أبطال التاريخ 

وهو يحـاول اكتشـاف الظـواهر الطبيعيـة ومعرفـة منذ أن خلق اإلنسان  : القصص العلمية

أسبابها وتفسريها ، وهذه القصص تعتمد عـىل صـياغة بعـض الحقـائق العلميـة يف تفسـري الكـون 

وظواهره يف فن رسد القصة ، وتهدف القصص العلميـة إىل نرش الحقـائق العلميـة ورشح جوانبهـا 

 . الطفل وأهدافها بجانب ما لها من قدرة عىل إشباع وإثارة خيال

 :وتتحدد أهمية القصص الدينية يف  : القصص الدينية

 .تعريف الطفل بعقيدته وتقديم الصور الصحيحة عن الـلـه عز وجل ) أ ( 

 .تعريف الطفل بواجباته نحو الـلـه ) ب(

 .والصحابة ريض الـلـه عنهم ملسو هيلع هللا ىلص تعريف الطفل بسرية الرسول ) جـ(

 .يف أنها ممر للحياة اآلخرة ، التي هي خري وأبقى تقديم حقيقة الحياة الدنيا ، وك) د ( 

ربـط تلـك القصـص بالحيـاة اليوميـة عنـد الطفـل وخاصـة يف سـلوكياته ، مـع ربطهـا ) هـ(

 .باألنشطة والخربات التعليمية املختلفة 

 :القصص الخيالية : ًثانيا 

 طـفـالتلـعـب الحيواـنـات األدوار الرئيـسـة يف ـهـذه القـصـص، ويوـلـع األ: قـصـص الحيواـنـات

ـص أدوار  ـال يف تقـم ـدها األطـف ـي يـج ـة الـت ـك إىل املتـع ـع ذـل ـص ، ويرـج ـن القـص ـوع ـم ـذا الـن   بـه
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ـة  الحيواـنـات يف لـعـبهم اإليـهـامي، وميـكـن توظـيـف قـصـص الحـيـوان يف ـصـياغة األفـكـار األخالقـي

 .واالجتامعية والسلوكية بجانب ما ميكن تقدميه من معلومات مفيدة 

عتمد عىل أبطال لهم قدرات خارقة للطبيعـة البرشيـة هي القصص التي ت : قصص الخوارق

ويجب مراعاة الحالة النفسية للطفل . يأتون بأفعال معجزة ، وتنمي هذه القصص خياالت الطفل 

عند رسد القصة ويفضل الحذر من هـذا النـوع مـن القصـص ألنهـا تولـد لـدى الطفـل الرغبـة يف 

 .التقليد واالكتشاف 

 :أساليب رسد القصة 

ا تعتمد املعلمة يف رواية القصة عىل قدرتها الذاتية يف رواية قصـص األطفـال ، ولكـن عادة م

هناك بعض الوسائل التي ميكن أن نستخدمها يف رسد القصة ولها آثار طيبة يف نفوس األطفال ألنها 

: 

  تجذب انتباههم أثناء رسد القصة. 

  تستخدم كشخصيات ألحداث القصة. 

 ًمتثل عامًال مساعدا ومثري  .ا للقصة ً

 :ومن هذه الوسائل . وبعض هذه األساليب ذات جذور شعبية ، وبعضها اآلخر مستحدث 

ويفـضــل أن تـتــم الـقــراءة ـمـن ـكــتاب كـبــري ـمــزود  : رسد ـنـص القـصـة مـبـارشة ـمـن كـتـاب* 

 . امللونة الواضحة بالرسومات

القـدرة عـىل الرتكيـز يف وتنمي هذه الطريقة عند األطفـال  : الرواية الشفوية للقصة دون كتاب* 

االستمـاع واإلصغاء الجيـد دون مسـاعدة الصــور ، وعـىل املعلمـة أن تحـاول تقليـد األصـوات 

 .ومتثيل الشخصيات والتنويع يف نربات الصوت ألن فهم األطفال يتوقف عىل قدرتها يف ذلك 

 اسـتخدمها تعتـرب الخيـوط واحـدة مـن الوسـائل القدميـة التـي: رسد القصة باستخدام الخيـوط* 

ٍّاإلنـسـان للمعرـفـة قـبـل الكتاـبـة ، ويـجـب أن تكتـسـب الخـيـوط اـسـام رمزـيـا ، ـكـام ـقـد ـتـرتبط  ً 
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وعنـد اسـتخدام الخيـوط يجـب أن يـتم . الخيوط بأشكال النجوم والنباتات واألشياء الطبيعيـة 

 .استخدام األطوال املناسبة والخيوط ذات األلوان املختلفة لتمييز الشخصيات بسهولة 

وهي طريقة تجعل الطفل يشارك باللعـب باألصـابع يف تشـكيل  : رسد القصة باستخدام األصابع* 

يعرب عن مضمون القصة املروية خاصة لـدى األطفـال الـذين تـرتاوح أعامرهـم مـا بـني سـنتني 

ًوعادة ما يكون النص منغام ذا إيقـاع بسـيط يسـاعد عـىل تثبيـت األلفـاظ يف . وثالث سنوات 
 .ذاكرة الطفل 

تروي املعلمة القصة ، وتوزع أدوارهـا عـىل األطفـال ، ويقـوم األطفـال  : توزيع أدوار شخصياتها *

 .بإعادة روايتها حسب تسلسل األحداث يف القصة 

وهـي طريقـة تسـتخدم فيهـا العـرائس أو الـدمى  : رسد القصة باستخدام العرائس واملجسامت* 

 ، وتعـرب عـن شخصـيات الحكايـة املرويـة املصنوعة من القـامش أو الخامـات الفنيـة املختلفـة

 .وهناك النامذج الجاهزة الصنع من البالستيك للحيوانات أو األشخاص التي مكن استخدامها 

ميكن اسـتخدام اآلالت املوسـيقية عنـد رسد القصـة أو  : رسد القصة باستخدام اآلالت املوسيقية* 

 .املوسيقى املسجلة إلضفاء متعة وإبهار لشكل الرسد 

وهو عبارة عن صندوق وعدد من الشخصيات التي يسلط عليهـا الضـوء  : أسلوب الخيال والظل* 

ًفتكرب وتعكس ظالٍّ معينا وميكن استخدام اليد بتكوين الشخصيات ، إن هـذه الطريقـة محببـة 

 .لألطفال وخاصة عند تحريك الشخصيات 

 :استخدام الوسائل التعليمية الحديثة * 

 تم بتجهـيـز ـعـدد ـمـن الـصـور املـعـربة ـعـن شخـصـيات القـصـة ولـصـقها وـتـ :  اللوـحـة الوبرـيـة-

وهـذا . حسب تسلسل القصة عىل اللوحـة بعـد تجهيزهـا بخلفيـة تناسـب أحـداث القصـة 

ـاء   األـسـلوب يـسـاعد املبـتـدئني يف رسد القـصـة ـعـىل اكتـسـاب مزـيـد ـمـن الثـقـة واألـمـان أثـن
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د القصـة ، ويبعـد عـنهم اإلحسـاس رسد القصة عىل اكتساب مزيد من الثقة واألمان أثناء رس

 .بالخوف من نسيان جزء من القصة أو عدم انتباه األطفال إليهم 

وتستخدم مجموعة متعاقبـة مـن الصـور تجمـع يف تسلسـل يـرتبط بتسلسـل  : ألبوم الصور -

 .وميكن رسم الصور باليد أو التقاط صور حقيقية تعرب عن أحداث القصة . أحداث القصة 

ترسم القصة عىل مجموعة من اللوحات التي تجمع عـىل شـكل رشيـط كبـري ،  : رسم القصة -

يدور حول محور بشـكل أسـطوانة ميكـن طيهـا وفردهـا ليتسـنى عـرض املشـاهد املتعاقبـة 

يتم وضع رشيط الصور بعد تثبيت طرفيـه مبحـورين داخـل صـندوق مـن . ألحداث القصة 

إدارة أحـد املحـاور يـتم فـرد الصـور الكرتون له فتحة أمـام األطفـال ليشـبه التليفزيـون وبـ

 .وعرضها أثناء رسد القصة 

تقوم املعلمة برسم القصة أثناء رسدهـا أو بـدعوة رسـام متمـرس يف  : الرسم أثناء رسد القصة -

مثـل هـذا النشـاط اإلبـداعي املثـري يـدفع . يوم مفتوح لألطفال لرسم القصـة أثنـاء رسدهـا 

 .ناء فرتة الرسم الحر األطفال ملحاكاة ورسم أشكال بسيطة أث

حيث تقوم املعلمة بتجهيـز أحـداث القصـة  : )الربوجكرت) (الداتاشو(أجهزة العرض الضوئية  -

 .وعرضها باستخدام هذه األجهزة 

وذلك بتجميـع صـور مـن الكتـب الخاصـة بـالتلوين وتـأليف قصـة  : استخدام كتب التلوين -

 .اجها تناسب تلك الصور ، ثم القياس بتلوين القصة وإخر

 :األناشـيد : ًثانيا 

تعترب األناشيد والتنغيم من أهم الفنون التي يسـتجيب لهـا الطفـل يف فـرتة مبكـرة مـن 

حياته ألنها تساعد األطفال عىل رسعة الحفظ ، كام تشجع النغامت اإليقاعية الطفـل املتلعـثم 

ٍّلكون مـيًال فطريـا لـذلك، وقـد يف الكالم أثناء األناشيد ، ومييل األطفال إىل التنغيم واإليقاع وميت
ٍّأخذ النشيد طابعا منهجيـا حـني دخـل إىل كتـب األطفـال بطريقـة هادفـة ومفيـدة وموجهـة ً 
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لنفع األطفال لتحقيق الفوائد الرتبوية املرجوة ، وهكذا يساعد النشاط املوسيقي الجوانب األخرى 

بذاتـه ، وتشـمل األناشـيد عـىل الغنـاء ًاملعرفية والوجدانية والحركية ، أي أنـه لـيس نشـاطا قامئًـا 

 .والتصفيق واأللعاب الحركية املختلفة 

 :أهداف األناشيد يف رياض األطفال 

  تنمية حب التنغيم واإلنشاد عند الطفل وتذوق الشعر. 

  تنمية قدرة كل طفل عىل استخدام صوته. 

 ألنشودة تهيئة الفرصة لألطفال يف اكتساب املهارات التعليمية عن طريق إنشاد ا. 

  املساهمة يف تخليص الطفل من التمركز حول ذاته. 

  مساعدة الطفل عىل التكيف مع الظروف التي مير بها. 

  تنمية الذوق والحس األديب لدى األطفال وجعلهم يشعرون باملعاين الجميلـة ويتعـودون سـامع

 .العبارات األدبية املسجوعة 

  صقل مواهب األطفال وإبداعاتهم. 

 ل والقيم واالتجاهات السلوكية والدينية السليمة غرس الفضائ. 

  تدريبهم عىل النطق اللغوي السليم. 

  جلب البهجة والرسور واملرح إىل أنفسهم. 

 :رشوط اختيار النشيد لألطفال 

  أن تكون األغاين موزونة ذات نغم ولحن بسيط. 

  أن تناسب املرحلة العمرية التي مير بها الطفل يف الروضة. 

 ملحنة ذاتيا أو سهلة التلحني أن تكون ٍّ. 

  أن تختار األغاين املرتبطة بأحداث وأشياء مألوفة. 

  أن تختار األغاين التي تتصل بالخربات التي يتعلمها األطفال. 

  أن تكون سهلة األلفاظ للحفظ والرتديد. 



 الثالثل الفص

 86

  أن تراعى انفعاالت األطفال الشخصية والنفسية. 

 اتهم املستمدة من حياتهم الخاصة أن تركز عىل ميول الصغار واهتامم. 

  أن تركز عىل املبـادئ التـي تـدعو إىل اإلميـان واملحبـة والصـداقة وإىل كثـري مـن املثـل والقـيم

 .واالتجاهات الحسنة 

  أن تركز عىل املرح وما يبعث عىل الراحة والبهجة يف النفوس. 

 :أنواع األناشيد 

 تعلم الطفـل العقيـدة اإلسـالمية ومعرفـة الخـالق وهو النشيد الذي يركز عىل : النشيد الديني -1

 .، وأركان اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص سبحانه والتعرف عىل صفات رسوله 

وهو النشيد الذي يحـث الطفـل عـىل التعلـق بأرضـه ووطنـه واالنـتامء إليـه  : النشيد الوطني -2

 .والدفاع عنه 

ال ، وتعـريفهم بـآداب ويركـز عـىل تنميـة الـروح االجتامعيـة عنـد األطفـ : النشيد االجتامعـي -3

 .التعامل والحديث 

 .ويسعى إىل إدخال البهجة والرسور إىل قلوب األطفال  : النشيد الرتفيهي -4

 .ويركز عىل وصف الطبيعة ويربط األطفال مبا يحيط بهم من مظاهر طبيعية  : النشيد الوصفي -5

آلخـرين وخروجـه مـن التمركـز يساهم يف تنمية الثقة لدى الطفل ويف تقلبه ل : النشيد الحريك -6

 .حول نفسه ليتأقلم ويحب اآلخرين 

 :فوائد األغاين واألناشيد 

 ًيعترب النشيد نوعـا مـن التـدريب للجسـم والعضـالت الصـوتية حيـث ينمـي  : الناحية البدنية

 .املرونة والقوة والنشاط والحيوية 

  لخـروج مـن الروضـة وإىل ينمي النشيد عند األطفـال السـري وا: الضبط والعمل داخل الروضة

 .الصفوف يف نظام 
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  ينمــي الحــس اإلبـداعي عنـد األطفــال ويعـرفهم مبـا هــو جـدير بالتأمـل : الناحية العقليـة

 .واإلعجاب باإلضافة إىل ما يحمله من أفكار جديدة 

  عنرص النشيد من عنارص السمو األخــالقي ، يـدفع إىل حـب الحيـاة وحـب : الناحية األخالقية

 .ويكسب الطفل السلوكيات الخلقية الحسنة والعادات والقيم الفاضلة الناس 

  يصقل النشيد لغة الطفل ويساعده عىل النطـق واألداء الصـحيح ويزيـد مـن : الناحية اللغوية

 .قاموسه اللغوي واملعريف 

  يعالج النشيد الخجل واالنطواء والعزلة ويعطي الطفل الجـرأة والقـدرة عـىل : الناحية النفسية

 .مشاركة الجامعة 

 :رشوط نجاح األناشيد 

  اجتامع األطفال يف غرفة التعلم. 

  وجود مساعدة للمعلمة يف التنظيم واإلعداد. 

  خربات األطفال السابقة. 

  خربات املعلمة ومهاراتها الفنية. 

  توفري اإلمكانيات املادية مثل اإلكسسوارات واملالبس ومرسح العرائس. 

 ل العقلية والنفسية واالجتامعية واللغوية مراعاة خصائص منو الطف. 

  الرتكيز عىل فكرة واحدة قدر اإلمكان. 

  أن تكون قريبة من بيئة الطفل. 

 :املعينات الرتبوية واألجهزة املستخدمة يف تعلم األناشيد 

عرائـس يد، ومسـرح العرائس، وجهـاز تسجـيل، وجهاز العـرض العـلوي، وجهاز التليفزيون، 

 .امات مختلفة من البيئة ، صور ملناظر مختلفة وأدوات وخ
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 :األنشطة الحركية : ًثالثا 

 :ويعترب اللعب أهم مظاهر النشاط والحركة ويتخذ أشكاًال متعددة منها 

 :ألعاب حسية حركية مثل 

أخذ ، وعطاء ، وضع ، وفتح ، وقفل ، ومأل ، وتفريغ ، وبناء ، وهدم ، ولـف ، وثنـي ، وفـرد ، 

 ، ولصم ، ولصق ، وتعليق ، وترتيب ، ووصل ، وعقـد ، ومتزيـق ، وتقطيـع ، وتهـدف وهز ، ورضب

 .هذه الحركات إىل إكساب املرونة املطلوبة لعضالت اليد واألصابع 

 :ألعاب حركية مثل 

استخدام الرمل واملاء أو نشارة الخشب يف مأل وتفريغ األواين ، عمل عجينة من الرمــال ، أو 

وات ، إقامة سـدود ، استخدام األقمـاع ، واملالعــق ، والفنـاجني ، واألكـواب أو الصلصال ، حفر قنـ

 .الخراطيم أو القطارة يف مأل األواين 

 :ألعاب مرتبطة بالرتبية الجاملية مثل 

صنع باقات من الورود أو تنظيم الورود يف األواين ، تنظيم وحدات الفاكهة يف شكل هرمـي ، 

 .مناذج جامعية تنظيم أشكال هندسية لعمل 

 :وتتضمن األنشطة الحركية يف رياض األطفال عىل ما ييل 

 :القصة الحركية ) أ ( 

تعترب القصة الحركية من أحدث طرق إعطاء التمرينات الحركية لألطفال الصـغار وأنجحهـا ، 

ًملناسبتها لطبيعتهم ورغباتهم ، فضًال عن أنها تحقق لهم قدرا كبريا مـن البهجـة والفـرح وال رسور ، ً

وتشجع فيهم النزوع إىل التخيل واإلدراك واملحاكاة ، وحب التقليد ، واكتساب الجديد من الثقافـة 

وهي مجموعة من األحداث املتسلسلة املشـوقة واملثرية لهـا بدايـة ونهايـة . واملعلومات الرياضية 

يل وتقليد هذه األحـداث ولها أبطالها وزمانهـا ومكانها ، ترويها املعلمة لألطفال ، وتطلب منهم تخ

 .بواسطة الحركات الرياضية 



  الثالثالفصل 

 89

ومتثل القصة الحركية وحدة قصية متكاملة من التمرينات والحركات غري الشكلية والبسيطة 

ً، وغالبا تؤخذ من مصادر يعرفها األطفال من خالل البيئة املحيطة بهم ، مـام يسـاعد عـىل اإلدراك 
 يجـب أن تتناسـب القصـة الحركيـة مـع تكـوين أجسـام والتخيل عند سامعهم نداء املعلمة ، كام

األطفال وميولهم وقدراتهم العضلية ، وتساعد عىل امتصاص الطاقـة الزائـدة لـديهم وتحويلهـا إىل 

 .نشاط هادف 

والقصة الحركية تعمـل عىل مسـايرة خــيال األطفـال وحبهــم التقليـد واللعــب ، وهـي ال 

 وال إىل قدر كبري من اإلمكانيات واألدوات واألجهـزة الرياضـية ، تحتاج إىل درجة كبرية من الرتكيز ،

إذ من املمكن االستعانة باملقاعد الصغرية واألطواق واملكعبـات ، وأكيـاس الحـب لرسـم الخطـوط 

 .والدوائر والتشكيالت التي تنفذ فيها القصة الحركية 

 يف مرحلة ريـاض األطفـال ، تعترب القصة أحد األساليب املشوقة واملثرية التي تستميل الطفل

ملا يشعر فيها من القرب وااللتصاق يف كيفية وأسلوب تنفيذها ، حيث تتفـق مـع ميولـه الحركيـة 

والقصة الحركية تساعد املعلمة عىل غرس القـيم واملثـل والعـادات الرتبويـة الصـحيحة . والفكرية 

ليات مقننـة مدروسـة تسـعى التي تسود املجتمع ، وينبغي نرشها وتهذيبها من خالل مامرسة عم

 .لتحقيق أحد األهداف املرجوة من الروضة 

 :أسس القصة الحركية 

 أن تحتوي عىل معلومات جديدة تحمل بني طياتها الخربة للطفل ، وأن تكون هـذه املعلومـات -1

 .يف شكل بسيط سهل يتمىش مع مدركات الطفل واهتامماته ، ومتس عامله 

 . أن تكون مشوقة ومثرية -2

 . أن تكون عىل مستوى إدراك وفهم األطفال -3

 . أن تكون مالمئة مليولهم ، وكذا تكوينهم البدين -4

ٍّ يفضل أن تشمل القصة الحركية عىل استعراضات حركيـة ، ويكـون مـن املفيـد جـدا مصـاحبة -5

 .املوسيقى مع ترجمة القصة إىل حركات 
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ا ًمن األمور املهمة يك تحقق القصة هـدفها هـي أن تكـون انعكاسـ:  مالمئة القصة لبيئة الطفل -6

للبيئة التي يعيش فيها الطفل كأن تحتوي عىل أنشـطة سـائدة يف املجتمـع ، وليسـت بعيـدة 

 .ًعن مدركات الطفل مام يكون سببا يف انرصاف عن هذا النشاط 

 أن ترتك الحرية للطفل يف ترجمة ما يسمعه إىل حركـات ذاتيـة ، وال يفـرض عليـه التعبـري عـن -7

ة للطفل يك يتخيـل ويتصـور ويفكـر وينـتج حركـات حركة معينة ، بل يجب أن نعطي الفرص

 .تعرب عن ذاته ويف حدود قدرته 

 . أن تحيك بلغة بسيطة سهلة ، وألفاظ واضحة مناسبة ملرحلة سن الطفل -8

 .اإلحامء ، والتمرينات ، واأللعاب واملسابقات، والختام :  أن تشمل القصة أجزاء النشاط املختلفة -9

 :محتوى القصة الحركية 

ًتحتوي القصـة الحركيـة عـىل حركـات بدنيـة يقـوم بهـا األطفـال مقلـدين بهـا أشخاصـا أو 
حيوانات أو أشياء تقع يف محيط إدراكهم أو نسج خيالهم ، وبذلك فالقصة الحركية مليئة بالخيـال 

 .والحركات البدنية التلقائية التي يعرب بها األطفال عن أحداث القصة أو الحدوتة 

الحركية عىل معلومات مصدرها البيئة أو املدرسـة أو مـن الخيـال ، وكـذا كام تحتوي القصة 

تحتوي عىل عديد من القيم الخلقية والرتبوية التي تؤكد عليها املعلمة ، كلام أتيحت الفرصة أثناء 

 .ٍّرسد أحداث القصة حركيا 

 :أنواع القصص الحركية 

 :هناك نوعان رئيسان للقصة الحركية ، هام 

ويسودها اإليقاع ، وهذا اإليقاع يسـاعد الطفـل يف التعبـري عـن  : ة موسيقية غنائيةقصة حركي -1

الحركات التي تحتويها هذه القصة ، وهذا النوع مفضـل يف املراحـل األوىل مـن حيـاة الطفـل 

 .حتى سن الرابعة 
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بعـد سـن الرابعـة ، حيـث إن هـذا النـوع  مـن وهـي مناسـبة للطفـل  : قصص حركية متثيلية -2

 .ًالقصص يعتمد كثريا عىل خيال الطفل وميله الشديد لتقليد كل ما يحيط به 

 :مكونات القصة الحركية 

 :ميكن أن تشتمل القصة الحركية عىل اآليت 

 مترينات بدنية سهلة وبسيطة ، وبعيدة عـن التعقيـد ، وتعمـل يف هـذه التمرينـات العضـالت -1

 .برية يف الطفل الك

 .الجري، والوثب، والتسلق، والدحرجة:  يشتمل عىل األوضاع الحركية األساسية، مثل-2

 . يشتمل عىل حركات إيقاعية منغمة -3

 حركات مقصودة لتنميـة عنـارص اللياقـة البدنيـة املطلوبـة لهـذه املرحلـة السـنية ، قـد تكـون -4

ارص اللياقـة البدنيـة التـي تناسـب مرحلـة منـو إلـخ مـن عنـ... للتوازن أو الرشاقة أو املرونـة 

 .األطفال 

 :مكونات القصة الحركية 

 تتكون القصة الحركـية من الحركات الطبيعية للطفل مثل املشـي والجــري والحجــل والوثـب -1

 .والقفز واللف والدوران 

 فيه تقليد األشــياء  تشمل التمرينات البنائية واملهارية لألطفال والتـي تقدم يف قالب تخييل يتم-2

والطيور والحيوانات بصـورة بسـيطة سهلة غري معقـدة ، تـؤدي باسـتخدام العضالت الكبرية يف 

 .الجسم ، والتي تسمح باملجال الحريك الغري قصري لحركة الطفل 

 :خطوات تنفيذ القصة الحركية 

جذابة تزيد مـن انـدماجهم  تقص املعلمة القصة عىل األطفال باختصار يف بداية النشاط بطريقة -

 .يف خيالهم وحامسهم ألدائها 

 ً االبتعاد عن النداء التقليـدي ، بـأن يكـون النـداء وإصـالح األخطـاء بلغـة التخاطـب ، ومتمشـيا -

 لـبــدء العـمــل ، وكلـمــة » ابـتــدي « ـمــع خـيــال القـصــة ، وـقــد تـســتعمل املعلـمــة كلـمــة 
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الوثـب : إنهائه ، وتوجهه املعلمة امليش والدوران لشـخوص ملموسـة يف امللعـب ، مثـل » قف«

 .دور ....  الشجرة ناحية

 . التشجيع واإليحاء من عوامل استمرار الطفل يف بذل الجهد -

 . من عوامل رفع مستوى األداء توجيه األطفال املمتازين يف أداء الحركة واملبتكرين لها -

 . أن تساير املعلمة األطفال ، وتنزل إىل مستواهم الفكري والخيايل -

من والسـالمة أثنـاء تدريسـها للقصـة الحركيـة لألطفـال حتـى  يجب أن تراعي املعلمة عوامل األ-

 .يضمن عدم إصابة األطفال بأي مكروه بدين أو نفيس 

 :ويجب مراعاة ما ييل عند القصة الحركية 

 .تحيك القصة أجامًال بالكلامت فقط دون الحركة، مع مراعاة األلفاظ املناسبة لسن الطفل -1

 .قف بالحركات بواسطة املعلمة دون أن يعمل الطفل  يعاد رسد القصة مع متثيل املو-2

 يتم رسد القصة مرة أخـرى مـع التمثيـل بالحركـة ، عـىل أن يصـاحبك الطفـل بالتقليـد لـنفس -3

 .الحركات التي تؤديها املعلمة 

 ميكن بعد الرسد بالكلامت أن يرتك للطفل ترجمة املواقف إىل حركـات رياضـية يختارهـا هـو ، -4

 .وقف عىل املرحلة السنية التي مير بها الطفل ًوطبعا هذا يت

 :أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند تدريس القصة الحركية 

ٍّ أن تدرس القصة الحركية بحيث ال يقلد األطفال املعلمة ، وإمنا يجب أن يكون التعبري ذاتيا من -1
 .األطفال 

 .اءات الشكلية ٍّ أن يأخذ النشاط طابع الحدوتة ، ويكون خاليا من الند-2

 أن يبدأ النشاط بأن ترشح املعلمة القصة لألطفال بطريقة شيقة بحيث تحثهم عـىل االشـرتاك يف -3

 .ًأحداثها ، وقد تتدخل املعلمة أثناء التعبري عنها بالحركة ليك تصوب موقًفا أو تصحح خطأ 
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لرياضية مثل أكياس الحب ، والرمـل ، واألطـواق ، والكـرات الطبيـة ،  استخدام بعض األدوات ا-4 

 .إلخ ... واألعالم ، والصولجانات 

 مراعاة التدرج يف أحداث القصة بحيث تبدأ من السهل إىل الصعب ، ومن املعلوم إىل املجهـول -5

مبتابعـة ، ومن البسيط إىل املركب ، وأن تنتهي واألطفال يف حالـة بدنيـة هادئـة تسـمح لهـم 

 .دروسهم العملية بعد االنتهاء من النشاط الحريك 

 أن تشتمل عىل حركات الجسم كله، فتكون فيها حركات خاصة بالذراعني ، والرجلني، والجـذع ، -6

 .والرأس ، والجانبني ، والبطن 

 يجب أن تؤدى من خالل القصة الحركيـة بعـض التمرينـات لتنميـة القـوة العضـلية والتحمـل -7

 .عة واملرونة والرشاقة والدقة والتوافق والرس

 . يجب أن تكون القصة الحركية نابعة من محيط وبيئة األطفال -8

ٍّ يجب أن يكون التعبري عـن القصـة الحركيـة ذاتيـا ، ويـرتك لألطفـال التصـور والتخيـل ملـا هـو -9
 .مطلوب من القصة الحركية فيعرب كل طفل عن نفسه 

كيـة بطريقـة غـري شـكلية ، وأن تكـون التعلـيامت بلغـة ـسـهلة  يجـب أن تـدرس القصـة الحر-10

 .ومفهومة لألطفال 

 :األلعاب الصغرية ) ب(

 :مفهومها وطبيعتها 

تعترب األلعاب الصغرية أحد األنشطة املهمة يف برنـامج الرتبيـة الحركيـة للطفـل ، فكلـام زاد 

 العديد من الخربات الرتبويـة ، نشاط الطفل كلمتا زادت الفرص املتاحة لنموه وتعلمه ، والكتسابه

واأللعاب الصغرية يف أدائها السهل والبسيط واملمتع تناسب جميـع األعـامر ، وكـال الجنسـني عـىل 

ًالسواء ، وهي ال تحتاج إىل رشح طويل ، أو قوانني معقدة ، كذلك تلعب دورا بارزا يف منـو الطفـل  ً
 . واالجتامعية من النواحي البدنية والحركية والعقلية واالنفعالية

 واأللعاب الصـغرية تعمـل عـىل اسـتغالل طاقـة الجسـم الحركيـة يف جلـب املتعـة النفسـية 

 للطفل ، وبالتـايل فهـي تناسـب الطفـل والتلميـذ يف مرحلـة ريـاض األطفـال واملدرسـة االبتدائيـة 
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ٍّتفاعله اجتامعيـا مالمئتها لقدراتهم وميولهم ، وتعترب وسيلة مهمة يف تنمية لياقة الطفل البدنية ، و
ٍّ، كام تعترب األلعاب الصـغرية إعـدادا متهيـديا أللعـاب الفـرق الجامعيـة والفرديـة ، حيـث تسـمح  ً

بالتدريب عىل املهارات الحركية األساسية التي يستخدمها الطفـل عنـدما يكـرب وينضـم إىل الفـرق 

 .الرياضية 

 :أهمية ومميزات األلعاب الصغرية 

 .تها قوانني وقواعد تنظيمية معقدة  ال تتطلب عند مامرس-1

 .ً ال تتطلب مهارات حركية أو خططا ثابتة لكل لعبة -2

 . تتصف باملرح والرسور والحيوية لوجود عامل املنافسة -3

 . تتناسب مع كال الجنسني ، وكل األعامر -4

 .ة  من السهل تغيري قواعدها مبا ستناسب مع الظروف الطبيعية ، واإلمكانيات املادي-5

 . ميكن مامرستها يف مساحة صغرية من األرض ، وألي عدد من األطفال -6

 .ال تحتاج إىل وقت طويل من حيث اإلعداد والرشح، وميكن فهمها برسعة وبدون عناء -7

 . تعمل عىل تطوير النواحي الحركية والوجدانية واملعرفية واالنفعالية للطفل -8

 :أهداف األلعاب الصغرية 

ٍّحت األلعاب الصغرية جزءا مهام من النشاط الحريك للطفـل ، وأصـبحت ضـمن بعد أن أصب ً
أساـسـيات ـكـل منـهـاج ترـبـوي يعـمـل ـعـىل تـكـوين شخـصـية الطـفـل وإكـسـابه مختـلـف الـصـفات 

والسامت السلوكية الحميدة التي تعمـل عـىل إعـداد املـواطن الصـالح ، وميكـن تلخـيص أهـداف 

 :األلعاب الصغرية فيام ييل 

 :النفس الحركية  األهداف *

تهدف األلعاب الصغرية إىل إعداد طفل رياض األطفال واملدرسة االبتدائية يف مجـال الـنفس 

من حيث تحـسني الحركات البنائية األساسية والقدرات اإلدراكية والبدنيـة ) البدين املهاري ( حريك 

 :واملهارات الحركية من خالل 
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 : الحركات البنائية -1

لحركات االنتقالية كامليش والجري والتزحلق والحجـل ، وكـذلك الحركـات وهي التي تشمل ا

غري االنتقالية كاملد والثني والشـد والـدفع وامليـل ، وكـذلك الحركـات اليدويـة وحركـات املعالجـة 

 .كالركل والرضب والرمي واللقف 

 : القدرات اإلدراكية -2

ية للطفل من حيث متييـزه لـإلدراك تعمل األلعاب الصغرية عىل منو اإلدراك والقدرات الحرك

 .السمعي والبرصي والحريك ، ومن ثم إمكانية تكييف الطفل مع البيئة التي ميارس فيها النشاط 

 : القدرات البدنية -3

َّوتعترب القاعدة املهمة يف بناء وتقـدم الطفل يف مجال األنشطة املختلفة ، وتشتمل القـدرات 
قوة العضلية والرسعة ، والرشـاقة ، واملرونـة ، والدقـة ، والتـوازن ، البدنية عىل عنارص التحمل ، وال

والقدرة، ويعمل منو وتحسني القدرات البدنية عىل تحسني أداء املهارات الحركيـة وتعلـم مهـارات 

 .جديدة 

 : األهداف املعرفية *

يف يجب أن تهدف وتعمل األلعاب الصغرية عـىل إعـداد الطفـل لالسـتفادة يف املجـال املعـر

بأقسامه املختلفة، والتي تشمل املعرفة، والفهـم والتطبيـق، والتحليـل، والرتكيـب، والتقيـيم ، مـن 

خالل مامرسة الطفل لأللعـاب الصـغرية ، واكتشـاف وتعلـم املفـاهيم واملعـارف واملعلومـات عـن 

النشاط الذي ميارسـه ، كـذلك ميكنـه أن يكتشـف ويحلـل ، ومييـز مـن حولـه مـن حيـث املكـان 

 .وات والزمالء والفراغ والنشاط املامرس واألد

 : األهداف الوجدانية *

ًترتبط األهداف الوجدانية باألهداف املعرفية ارتباطا وثيًقـا ، حيـث إن لكـل هـدف معـريف 

ـام أمــر طبيعــي ، وعــىل املعلمــة أن تجــذب اهــتامم  ـإن تالزمـه ـايل ـف ـب وجــداين ، وبالـت  جاـن
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رية حتى يتولد لـديهم امليـل والرغبـة واإلرصار عـىل تعلمهـا األطفال لتعلم األلعاب واأللعاب الصغ

 .ومامرستها 

ويشتمل املجال الوجداين عـىل عمليـة التطبيـع االجتامعـي التـي لهـا األثـر يف منـو السـلوك 

وهنا يأيت . االستقبال ، واالستجابة ، والتنظيم ، والتوصيف ، والتقييم : والتحكم فيه ، وتشتمل عىل 

األطفال يف توفري األنشطة واأللعاب الصغرية التـي تعمـل عـىل تحقيـق التـوازن دور معلمة رياض 

االنفعايل للطفل ، والتنفيس عن مشاعره خالل مامرسة النشـاط البـدين ، واللعـب خـالل مامرسـة 

النشاط الحريك ، الذي يكون عبارة عن مترينات أو ألعاب يشرتك فيها فرد أو أكـرث ، ويغلـب عليهـا 

حي والتنافيس ، ويصحبها الرسور والبهجة يف األداء ، وميكن أن متـارس يف أي مسـاحة الطابع الرتوي

 .من األرض 

ٍّوهي النوع الثاين من األنشطة املسلية املفيدة بـدنيا وعقليـا ونفسـيا واجتامعيـا ؛ حيـث إن  ٍّ ٍّ ٍّ
لصـغار األب واألم ميكن أن يجمع شمل أرستهـام حـول لعبـة مسـلية نافعـة ، وتلقـى قبـوًال عنـد ا

 .والكبار 

وهي ألعاب بسيطة التنظيم تتميز بالسـهولة يف أدائهـا تصـحبها البهجـة والرسور ، وتحمـل 

ًبيت طياتها تنافسا رشيًفا ، ويف نفس الوقت ال تحتوي عىل مهارات حركية مركبة ، والقـوانني التـي 
 .تحكمها تتميز باملرونة والسهولة والبساطة 

 :خصائص األلعاب الصغرية 

حيث إنـه ميكـن التعـديل والتبـديل يف قوانينهـا طبًقـا للمواقـف والظـروف وقـدرات : ملرونة  ا-1

 .واستعدادات املامرسني 

 . ال تتطلب مهارات حركية عالية وال لياقة بدنية عالية -2

 . ليست لها قوانني دولية أو قواعد رسمية -3

 . متارس يف أي وقت ويف أي مكان -4

 .م البيئة  تعكس نشاط وعادات وقي-5

 . ليست لها هيئات رياضية ترشف عىل نشاطها -6
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 . قد ميارسها الكبار مع الصغار -7

 . ال تتطلب إمكانيات كبرية ملامرستها -8

 . قد متارس بأدوات أو بدون أدوات -9

 :أنواع األلعاب الصغرية 

 :تتعدد أنواع األلعاب الصغرية ، وميكن أن تكون عىل النحو التايل 

 .ًوغالبا يصحبها اإليقاع  : عاب متثيلية غنائيةأل -1

 .تشتمل عىل الدفع والتوازن والرشاقة والقوة  : ألعاب لياقة بدنية -2

 .مثل ألعاب املطاردة  : ألعاب الخالء -3

 .مثل ألعاب املطاردة يف املياه والتتابع  : ألعاب مائية -4

 . املختلفة وتحتوي عىل حركات لتدريب الحواس : ألعاب الحواس -5

 :أدوات األلعاب الصغرية 

إن مامرسة وأداء األلعاب الصغرية ال يتطلـب أدوات كبـرية أو كثـرية ، أو أدوات ذات طـابع 

ًخاص ، أو برشوط معينة ، فاألدوات املستخدمة يف األلعاب الصغرية غالبا ما تكون بسيطة ، والتـي 
ياس الحبوب والكور والصولجانات واملقاعـد تكون يف متناول كل معلمة مثل األطواق والعيص ، وأك

كام أنها ال تتطلب مساحات كبرية ، فيمكن أن تؤدى يف ملعب صـغري . السويدية والجري للتخطيط 

 .، أو يف صالة أو يف حجرة النشاط 

 :إجراءات مهمة عند تدريس األلعاب الصغرية 

 ) .ت ، التعديالت نواحي األمن ، الصعوبا( ً معرفة اللعبة جيدا قبل تعليمها -1

 ) .تخطيط امللعب ، واألدوات ، واألجهزة (  اإلعداد والتحضري لأللعاب -2

 . التقييم للعبة بكل حيوية وبحامس حتى ينعكس ذلك عىل األطفال -3

 . اإليجاز يف رشح اللعبة وسهولة العرض -4

 . تنفيذ قواعد اللعبة بدقة وحيادية تامة -5
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 .ل األمن والسالمة  مراقبة األطفال لعوام-6

 . التنويع يف األلعاب لزيادة الحامس والتشويق -7

 . عدم املغاالة يف املنافسة وتقارب املجموعات يف املستوى -8

 :وتشتمل أنشطة األلعاب الصغرية عىل األنواع املختلفة اآلتية 

 :تتعدد أنواع األلعاب الصغرية ، وميكن أن تكون عىل النحو التايل 

يقوم بها الطفل وحده أو مع أقرانه يف جو ساكن قليل الحركة ، ومكـان محـدد  : ادئةألعاب ه -1

ًداخل الفصل أو خارجه وأغلب ما تكـون أغراضـا للتفكـري والتخمـني ، أو إلراحـة الفـرد بعـد 

 .اإلجهاد البدين والتعب ، أو بقصد التنويع يف الطريقة واملوضوع 

ها من التفاصـيل وكـرثة القواعـد ، ويهـتم فيهـا الطفـل ترجع سهولتها إىل خلو : ألعاب بسيطة -2

ًبقوته دون أن يدرك معنى املنافسة ، وتعده إىل األلعاب املعقدة إعدادا يشمل النظام ورسعة 

 .التلبية واحرتام قانون اللعبة وعمل التكوينات 

بـني الجامعـة ًوفيها يتوىل الطفل قيادة الجامعة أو يكون واحدا مـن  : ألعاب تنافسية جامعية -3

يأمتر بأمر قائدها ، كام يقدر املهـارة الفرديـة ، ومهـارة األفـراد يف الجامعـة ، ويضـع الخطـط 

املختلفة ، ومتتاز هذه األلعاب بكرثة قوانينها وتباين أنواعها ، فمنها ما تستخدم فيـه اليـدان ، 

يـدي لأللعـاب ًومنها ما تسـتخدم فيـه القـدمان أو كالهـام معـا ، كـذلك فيهـا البسـيط التمه

الجامعية الكبرية ، حتى تتمىش مع قدرة الطفل وميوله وتنوعها وفًقا لذلك ، وبذا تنمو عنـده 

ٍّتدريجيا روح الجامعة وروح العمل ملصـلحتها والغـرية عـىل نجاحهـا دون الحاجـة إىل إرشاف 
ضـع املدرس ، ويف الوقت نفسـه يكتسـب مهـارة االنتقـال يف امللعـب ، والـتحكم يف الكـرة وو

 .الخطط إلصابة الهدف 

وهي مـن املنافسـات القدميـة الطبيعيـة لـألداء الحـريك للطفـل يف األنشـطة  : ألعاب التتابع -4

كـرات ، وعصـبي ، ( الحركية ، ويكـون التتـابع بـني األطفـال يف الـذهاب والعـودة بـأدوات 

  ، وتـكـون املنافـسـة ـبـني األطـفـال ـمـن مجموـعـات) املـصـافحة ( أو ـبـدون ) وـكـيس ـحـب 
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يتسابقون يف التسليم والتسلم مع زمالئهم ليكون هناك فائز ، وهذا يـؤدي إىل زيـادة حـامس 

 .األطفال ، وتعاونهم وانتامئهم للجامعة ، وتعمل عىل تنمية القوة والتوازن والرشاقة 

 ما طرق وأساليب تخطيط وتنفيذ برامج رياض األطفال ؟

ومن تلك النامذج ما : رامج رياض األطفال يوجد العديد من مناذج طرق وأساليب تخطيط ب

 :ييل 

يعترب طريق التدريس وسـيلة لتنفيـذ املـواد واألنشـطة التعليميـة ، وأداة لتحقيـق أهـداف 

وهي بالتايل مجموع املواقف التعليمية التي تشرتك فيها املعلمـة مـع . الربنامج من خالل املحتوى 

ن الطريقة ترتبط بكل مكونات الربنامج ، كام يسـتدعي وميكن القول بأ. األطفال يف تنفيذ الربنامج 

من املعلمة فهم األهداف السلوكية ، عالوة عىل فهمها لخصائص منو األطفال وحاجاتهم ، وظروف 

فإن هناك بعض الطرق التدريسية التي ميكن اعتبارها اتجاهات رئيسـية يف . ومتطلبات مجتمعهم 

ًلطرق لتكون عونا للمعلمـة يف أدائهـا دورهـا ، باعتبارهـا تدريس األطفال ، وفيام ييل عرض لهذه ا

 .من أهم األفراد يف تخطيط وتنفيذ املنهج 

ًوفيام ييل عرض مناذج مـن طـرق وأسـاليب تخطـيط وتنفيـذ بـرامج األطفـال لتكـون عونـا 

 .للمعلمة يف أداء دورها 

 .برامج النشاط الحر أو العفوي  : ًأوال

 ) .بنموذج مونتسوري : ممثلة ( ي برامج النشاط الفكر : ًثانيا

 ) .بنموذج بريايرت وانجلامن : ممثلة ( برامج النشاط األكادميي  : ثالثًا

 .طريقة فروبل  : ًرابعا

 :برامج النشاط الحر أو العفوي : أوالً 

متثل برامج النشاط الحر مقاربة اصـطفائية لنمـو الطفـل ، تحـاول تلبيـة حاجـات األطفـال 

 ففـي هـذه الـربامج يحـدد الطفـل إيقـاع العمـل بشـكل عـام ، . جتامعية والعقلية االنفعالية واال
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ويختار أنشطة بنفسه ، وينرصف إىل اللعب الذي يعكس مستوى منوه ، واللعب الحر هو النشـاط 

السائد ، الذي تتخلله من حني آلخر أنشطة جامعية قصرية مثـل وقـت القصـة ، ووقـت الطعـام ، 

ٍّة ؛ مثل أنشـطة يختارهـا األطفـال شخصـيا ، وجبـة الضـحى واالسـتحامم ، ووقت العرض واملحادث
ٍّومتابعة األنشطة املختارة شخصيا من األطفال ، إعادة وضع اللعب يف مكانها والعودة إىل البيـت ، 
وتتاح لألطفال مواد اللعب وأنشطته ، ومرشوعات األشغال اليدوية واألغاين والرقصات الجامعيـة ، 

 .ها ما يشاءون ليختاروا من

 ) :منوذج منتسوري : ( برامج النشاط الفكري : ًثانيا 

وهي تتمثـل يف تكـوين خـربات » طرائق االستكشاف « تقوم هذه الربامج عىل ما يسمى بـ 

مبارشة لدى الطفل بالتفاعل مع عدد متنوع من املواد من خالل اللعب والتفاعل اللفظي املكثـف 

األطفال والراشدين وبني األطفال وأنفسـهم ومـن هـذه الـربامج تلـك بني األطفال والراشدين وبني 

التي تشجع النمو الفكري من خالل سلسلة من األنشـطة الحسـية » بياجيه « التي تهتدي بنظرية 

 .الحركية 

ًموادا مصممة للقيام بتمرينات عىل الحيـاة اليوميـة وعـىل » مونتسوري « ويتضمن برنامج 

تضمن مترينات الحياة اليوميـة تلميـع القطـع الفضـية ، وتزريـر األزرار ، النمو الحيس واملدريس وت

أـمـا مـتــرينات النـمـو الحـســي فتتـضـمن العـمــل ـمـع األـشــكال ، واألـسـطوانات ... وـطــي الثـيـاب 

 .املتدرجة ، واألحجيات التي تتمثل يف تنزيل قطع معينة يف اإلطار املناسب لها 

ًبرية ، وأوتـارا وقضـبانا للعـدد وتجهيـزات لـتعلم مفـاهيم ًأما املواد الدراسية فتضم حروفا ك ً
الحجم والوزن والطـول والسـعة، ويـتم تعلمهـم االسـتعامل املناسـب لأللعـاب والـدمى، ويجـري 

تشجيع الصغار منهم عىل أن يتعلموا من األطفـال الـذين يكـربونهم مبـراقبتهم أثنـاء اسـتخدامهم 

ٍّا خاصـا للتفاعـل مـع الراشـدين ، كـام أنهـم ال ميارسـون ًعىل أن األطفال ال يلقون تشجيع. للمواد 
وتنظر املدرسة إىل الرغبة يف التعلم عىل أنها الحافز . الكثري من األنشطة الجامعية واللعب الرمزي 

 .األول الذي يوجه أنشطة األطفال 
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. خفـاق عىل النجاح ، كام أنهم ال يعاقبون عـىل اإل» منتسوري « وال يكافأ األطفال يف روضة 

فاملواد نفسها مصممة بطريقة متكن الطفل من معرفة ما إذا كان قد نجح يف استخدامها بالشـكل 

. إال أن الطفل يشجع عىل االستمرار يف املهمـة التـي اختارهـا أطـول فـرتة ممكنـة . الصحيح أم ال 

 مـن حرية الطفل فيام يعمل ويفكـر وقـد اسـتمدت طريقتهـا يف التـدريس» منتسوري « وتحرتم 

 :مبادئ أهمها 

ًوقصد باملبدأ األول ، املجال الحيوي للطفل، وسري الحرية والنظام جنيا  : مبدأ الحرية والنظام) أ ( 
. إىل جنب ، وذلك عن طريق العمل املـنظم واملخطـط ، واختيـار الوقـت املناسـب لتنفيـذ 

 األوىل يف حريـة وتتضـح. ويقصد بالحرية الجسمية ، والحريـة العقليـة ، والحريـة الخلقيـة 

الطفل ليتحرك داخل الحجرة الدراسية املجهزة بالكرايس واملناضـد املتحركـة، والتـي تسـاعد 

وقـد زودت الحجـرات بـأدوات خاصـة لكـل طفـل ، كـأدوات . عىل سهولة التنقل والحركـة 

الغسيل والنظافة ليعلمها بنفسه متى شاء ، كام أنه قد تم إعداد دورات املياه لتناسـب منـو 

أمـا الحريـة العقليـة فإنهـا . لطفل ، وروعيت كذلك مالمئة األدوات واألجهزة األخـرى لهـم ا

تعني تخصيص األلعاب لكل طفل ليلعب بها متى شاء ، ويختار منها ما يشـاء دون تقييـده 

وال تتدخل املعلمة أو املرشدة يف عمل الطفل ، أو تقـدم لـه املسـاعدة إال إذا . بزمن محدد 

أما بشأن الحرية الخلقية ، فإن دور املعلمة يتطلب منها أن . لحاالت الرضورية طلبها ، ويف ا

تسارع إىل إبعاد أي طفل ييسء استخدام الحرية املمنوحة له ، سواء أساء لنفسه أو لزمالئـه 

ٍّ، وتقوم مبعالجته عالجا فرديا  ً. 

ويـدخل الطفـل . ه ٍّتلقائيـا ، ويتقيـد بـ» منتسـوري « ويفهم الطفل روح النظام يف مدرسة 

ويحرض الطفـل للروضــة أو . الفصل متى شاء ، ويرتكه متى شاء ، وكذلك الحال يف اللعب والعمل 

 .يغيب متى شاء ، وذلك دون عقاب ، بل تقبله املعلمة حتى وإن حرض بعد غياب مدة طويلة 

عتبـاره الهـدف أما مبدأ نشـاط الطفـل ، فإنـه ينظـر إىل النمـو الـذايت با : مبدأ نشاط الطفل) ب(

 فمـن خـالل تنقلـه مـن . األسمى للرتبية ، وعن طريـق تشـكيل حــركة الطفــل يف محبتـه 
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لعـبـة إىل أـخـرى يـشـبع حاجاـتـه ، وـيـريض ميوـلـه ، ويكتـسـب املـهـارات والـخـربات ، ويـتـزود 

هذه املبادئ أو األسـس النفسـية يف ثالثـة » منتسوري « وقد طبقت . باملعارف واملعلومات 

 :التمرينات التدريسية ، هي أمناط من 

وتشمل مترينات يف غسـل األيدي ، ولبس وخلـع املالبـس ،  : مترينات من الحياة العملية -1

ًحتـى يشعر الطفل بأنـه قـد أصـبح قـادرا عـىل مبـارشة بعـض أمـوره بنفسـه ، وكـذلك 
 .مترينات تنمي حركات الطفل العضلية كصعود سالمل تتناسب مع منوه والنزول منها 

وتشمل أجهزة خاصة لتدريب وشحذ الحواس، خاصـة : مترينات خاصة بتدريب الحواس -2

. اللمس منها لتنمية متيز األطفال، والرتباطها بحركة اليد التـي تـرتبط بالعقـل وتسـاعده

وقد اعتربت أن األدوات واملواد واألجهزة التـي تسـتعمل يف ذلـك وسـائل إيضـاحية ذات 

أسـطوانات خشـبية مختلفـة األطـوال » منتسوري«تخدمته ومام اس. فائدة كبرية للطفل 

واألقطار إلدراك الحجم ، وأشكال هندسية مختلفة مرسـومة عـىل ورق أو مصـنوعة مـن 

الخشب إلدراك األشكال ، وكتل صغرية متشابهة يف أحجامها وأشكالها مختلفة يف أوزانهـا 

لمس ، هذا كام اهتمـت لتمييز الوزن ، ومسطحات مختلفة النعومة والخشونة إلدراك ال

 .باأللوان واستعاملها يف أغراض تدريب الحواس 

إضافة إىل مترينات الحواس التي ميكـن اعتبارهـا مـن بعـض الجوانـب  : مترينات معرفية -3

معرفية مثل تركيب ودمج األطفال لألشياء لتكوين أفكـار عـن العمـق والسـطح ، توجـد 

ٍّرأت بأنه ليك ينمو الطفل لغويـا عليـه أن » ي منتسور« إذ أن . مترينات لغوية ورياضية 
يسمع ويتحدث ، ويربط الرموز باألشياء التي متثلها ، ثم يقوم بالحركات لتوضيح الكـالم 

وبهذه الطريقة يصل بالتدريج إىل التقـدم يف املهـارات األساسـية للغـة ، مـن اسـتامع ، . 

يئـة بـاملثريات الحسـية ، وتـوفري ذلـك مـام يسـتلزم أغنـاء الب. وتحدث ، وكتابة ، وقراءة 

 .العالقات الطيبة واألمناط الكالمية السليمة 
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ترى أنه لـدى أطفـال » منتسوري « يف هذا الصدد إىل أن ) Kolson, 1978(ويشري كولسون 

الروضة رغبة طبيعية للتعلم ، خاصة عندما تتوفر لهم البيئة الرتبويـة الجيـدة ، ويجـدون الحريـة 

فقد أيدت الكتابة باستعامل الحروف البارزة أو غـري الثابتـة ، .  ويستفيدوا منها ليك يستخدموها ،

قبل تعلم الصوت ، وقبل معرفة الكلامت ، وكذلك القراءة من رشائح الورق الصغرية قبل أي قراءة 

 .بطريقة أخرى ، واملحادثة تسبق الكتابة ورؤية الصورة والقراءة 

إذ تصـنع . للمـس يف الكتابـة أوًال، ثـم طريقـة النظـرطريقـة ا» منتسوري « وقد استعملت 

ٍّالحروف من الخشب أو من الورق املقوى ، ويتعلم الطفل أسـامءها بـاللمس تـدريجيا ، ثـم عـن 
إذ . كام يتعلم الطفل مخارج أصوات الحـروف يف نفـس الوقـت. طريق البرص مكتوبة عىل الورق 

صـواتها أوًال ، ثـم يف حالـة إجادتهـا يكـون قـد يتدرب الطفل عىل تحليل الكلامت املنطوقة عـىل أ

والتي تبدأ بأسامء األشياء املعروفـة لـدى الطفـل والقريبـة منـه يف الروضـة . ًأصبح جاهزا للقراءة 

فعندما تعطي املعلمة الطفل بطاقة مكتوبة عليها كلمة ، فإنها تطلـب منـه قراءتهـا ، أي . واملنزل 

أصوات ، مام يستوجب تشجيعه ، وطلـب التكـرار منـه عـدة يحاول ترجمة العالقات املكتوبة إىل 

ومع اإلرشاد والتوجيه يزداد فهم الطفل بالتدريج ويبدأ بوضع البطاقة بجوار اليشء الـذي . مرات 

 .تحمل اسمه ، ثم ينتقل إىل قراءة الجملة 

متارين أخرى لتعليم الحسـاب ، الذي استخدمت فيه القضـبان » منتسوري«وقد استخدمت 

وعن طريـق األخـرية يتـدرب األطفـال عـىل التمييـز بـني . واملكعبات ، واألرقام البارزة ، والجبال ، 

وكـذلك اهتمـت بألعـاب التـأرجح ، والقطـار ، والـدرج . األطوال ، كـام يتعلمـون مبـادئ الجمـع 

 .املستدير ، وباألعامل اليدوية كالبناء وصنع أدوات الفخار والكنس وأعامل البستنة 

لكـي يرتىب الطفل تربية فــردية يعتمــد فيهـا عـىل » منتسـوري « ساليب التي دعت إليها أهم األ

 :وهذه األساليب هي . نفسه ويتحمل مسؤولياته 

 ذلـك مـام يجعـل املعلمـة ترشـده وتوجهـه  : استقاللية الطفل يف لعبة ، واعتامده عىل نفسـه

 .ه املساعدة عند طلبها للعمل ، وال تتدخل ، إال يف الحاالت الرضورية ، وتقدم ل
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 وال توجـد دروس محددة ، وال برامج وخطط دراسـية ،  : يتعلم كل طفل حسب رغبته وميوله

ذلـك مـام ينمـي . بل فرتات يجد فيها الطفل نفسه ميـاًال إىل إشـباع حاجاتـه ، وإرضـاء ميولـه 

 .مواهبه ، ويساعد يف تكوين إبداعاته 

 من أدوات وأجهزة ولعـب تعليميـة  : نية باملثريات الحسيةدور املعلمة يكون بتهيئة البيئة الغ

وكـذلك العمـل عـىل تنميـة . تتناسب مع منو األطفال وقدراتهم ، ويسـهل علـيهم اسـتخدامها 

ذلك مام يتطلب منهـا توثيـق الصـلة . العادات الحسية ، وإصالح العيوب الخلقية واالجتامعية 

 إن ما يبعث يف الطفل حب العمل الرسور النجاح .مع األطفال ، وزيادة عطفها وحنانها عليهم 

الذي يـتم يف جـو طبيعـي وخـال مـن الثـواب والعقـاب وبالتـايل يسـاهم يف تربيـة الحـواس ، 

 .والوجدان ، والعقل والجسم 

كانت من املؤمنني بأهمية التعلم الذايت والتعلم الفردي ، » منتسوري « ويتضح من ذلك أن 

مكـن أن تكـون هنـاك فـرتات للـتعلم الجمعـي أو مامرسـة األنشـطة بجانب إميانهـا بأنـه مـن امل

وقد نتج عن ذلك أنها صممت حجرة الصف لطفل الروضة يف صورة أركان تزود باملواد . الجامعية 

 :من أمثلة هذه األركان ما ييل . واألدوات واألجهزة 

ط بتنميـة العضـالت وفيه ميـارس األطفـال أنشـطة حركيـة متعـددة تـرتب : ركن الحياة العملية -1

وقـد .  امليش يف خـط مسـتقيم- تزرير العـروة -الدقيقة والعضالت الكبرية مثل لعبة الكرايس 

ًاهتمت بتنويع األنشطة املهارية يف هـذا الـركن لتشـمل كثـريا مـن األمـور الحياتيـة ، بحيـث 
 شـامعات(اشتملت التدريبات يف هذا الـركن عـىل أنشـطة تـرتبط بالنظافـة الشخصـية مثـل 

 وترتيـب أثاثـه -تنظيـف املكـان ( ، أو نظافة ورعاية البيئـة مثـل )  وتلميع األحذية-املالبس 

، أو أنشطة اجتامعية مثل املشـاركة يف املناسـبة االجتمــاعية ، أو أنشــطة حركــية ) وأدواته 

مثل التدريب عىل مهارات امليش يف خطوط مستقيمة أو دوائر ، أو الوقوف عىل قدم واحـدة 

 .ري ذلك مام يسهم يف إتقان املهارات العضلية أو غ

أن الطفـل بحاجـة إىل وجـود القـدوة والنمـوذج الـذي ميكـن أن » منتسوري « وقد أكدت 

 ًيقـلـده ، ـلـذلك ـكـان دور املعلـمـة كـبـريا يف ـتـدريب الطـفـل يف ـهـذا اـلـركن ، ـكـام رـكـزت ـعـىل أن 
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 منوه املعريف حيث تزداد قدراتـه عـىل اشرتاك الطفل يف مثل هذه األنشطة الحركية يسهم يف زيادة

 .الرتكيز واالنتباه واملالحظة 

فهو ركن الحواس وفيه يتم تدريب الطفل عىل التمييز الحيس بأنواعـه املختلفـة  : ركن الحواس -2

ٍّسواء كان برصيا ، أو سمعيا أو ملسيا  ٍّ ٍّ. 

قـة الجزئيـة يف تعلـم هـذه وقد اعتمدت عـىل الطري : ركن مهارات القراءة والكتابة والحساب -3

وقـد اهتمـت باللغـة وإدخالهـا يف . املهارات ، وهي الطريقة التي تبدأ بالجزء وليست بالكل 

كل مواقف اللعب ، فاملعلمة تسمي املواد التي تستعملها ، وتسأل األطفال يك يعيـدوا االسـم 

تي تساعد الطفـل الذي ذكرته ، وتقوم بتصحيح نطقهم ؛ وقد أكرثت من األنشطة واألدوات ال

كـام أنهـا اهتمـت بتعلـيم . عىل تعلم الحروف ثم تكوين الكلامت، وكتابتها ، وتكـرار نطقهـا 

الحساب ومبادئه معتمدة يف ذلك عىل األنشطة الحسية عن طريق مقارنة الكميات باألعـداد 

 .، وكتابة األرقام مقابل الكميات وهكذا 

ًالحظة لدى الطفـل بـدءا مـن األشـياء التـي عىل رضورة تنمية قوى امل» منتسوري « وتؤكد 
ـتـروق لحواـسـه ويـهـتم بـهـا ، ويـتـدرج منـهـا إىل التعاـمـل ـمـع اـملـواد الرمزـيـة ، وـلـيك تحـقـق ذـلـك 

مواقفها التعليمية بحيث تتضمن مواقف علمية مرتبطـة بحيـاة الطفـل » منتسوري « استخدمت 

، كـام اسـتخدمت مواقـف مثل غسل الوجه واليدين، وتنظيف حجـرة الصـف ، ومتشـيط الشـعر 

ًتسهم يف تنمية الحواس كالشـم والسـمع واللمـس ، والقيـام بعمليـات التمييـز سـواء كـان متييـزا 

مـع . ًواهتمت أيضا بتنمية الحس والـذوق املوسـيقي . لألطوال أو األحجام أو األصوات أو اللمس 

، أو الحركـات اإليقاعيـة االهتامم بتدريب الطفل عىل إحداث التوافق بني الحس املوسيقي والسري 

واأللعاب املختلفة ، كام اهتمت بالتدريبات اللغوية وتصحيح نطق األطفال ملا يسـمعونه بجانـب 

االهتامم مببادئ الرياضيات ، وكان أسـلوبها دامئًـا يعتمـد عـىل البـدي يف التـدريب عـىل األنشـطة 

ة األرقـام املقابلـة للكميـات أو الحسية والتدرج لعقد املقارنات الكمية والعدديـة والكيفيـة وكتابـ

 .اللغة 

بأنـهـا قاـمـت ـعـىل أـسـاس ـمـن التفاـعـل ـبـني الطـفـل والبيـئـة » منتـسـوري « متـيـزت طريـقـة 

 التعليمية املحيطة به ومبا تشتمل عليه هذه البيئة من مواد ومثريات ، وأنشـطة ، واملعلمـة يقـوم
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وهكذا ميكننا إجامل أهـم مالمـح . لهم عىل أكتافها عبء توجيه األطفال وتنظيم البيئة التعليمية 

 :يف تأكيدها عىل » منتسوري « تربية طفل الروضة عند 

 . تحقيق النمو الشامل للطفل -1

 . الرتكيز عىل النشاط الذايت للطفل -2

 . توفر املعلمة عىل درجة عالية من اإلعداد النفيس والرتبوية -3

جيـه مـن خـالل األسـلوب اإلكلينـييك ، أي أسـلوب  تحديد دور املعلمة يف عملية اإلرشاف والتو-4

 .املالحظة والتسجيل عن الطفل والتدخل عند الرضورة القصوى 

 . إثراء الصف باألدوات واملواد التعليمية -5

 . إتاحة الفرصة ملواجهة الفروق الفردية بني األطفال -6

  . االستفادة من حواس الطفل واعتبارها مفاتيح الطفل لنمو املعرفة-7

 . تنمية القدرة اللغوية من خالل متكني الطفل من الربط بني األشياء ومسمياتها -8

 . االهتامم بأساليب التشجع للسلوكيات املرغوبة وقمع السلوك  غري املرغوب فيه -9

 . إتاحة الفرصة للحركة والنشاط أمام الطفل لتعليمه من خاللها -10

ة تساعد عىل إهداء الطفل بالوسائل املختلفة التي تسـهم  إتاحة الحرية للطفل يف بيئة طبيعي-11

 .يف تدريب استعداداته النامية 

يف مجـال تربيـة الطفـل ، فقـد وجهـت إىل » منتسـوري « وعىل الرغم من كـل مـا قدمتــه 

 :طريقها عدة انتقادات ميكن إيجازها فيام ييل 

 ، مام أدى إىل ملـل األطفـال مـن  أنها اعتمدت عىل مواد تعليمية جامدة ومحددة سلًفا للطفل-1

 .استخدامها 

 أنها أهملت النشاط الجامعي إال فيام ندر مام أضعف مـن تنميـة العالقـات االجتامعيـة لـدى -2

 .األطفال 

 أنها اهتمت بالقراءة والكتابة ألطفال دون السادسة ، وهـذا يتعـارض وإمكانيـات طفـل هـذه -3

 .املرحلة 
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 ) :منوذج بريايرت وإنجلامن : ( ادميي برامج النشاط األك: ًثالثا 

الربامج ذات األغراض األكادميية هي الربامج املوجهة إلعداد أطفال ما قبل املدرسة للمهامت 

التي تنتظرهم حني يدخلون املدرسة ، عن طريق تنمية املهارات التي سيحتاجون إليها يف حيـاتهم 

بـأن األطفـال الـذين ينتمـون إىل أرس محرومـة « : لة ًاستنادا إىل الفرضية القائ.. املدرسية الالحقة 

ًيأتون إىل املدرسة وهم يحملون نقصا يف النواحي اللغوية واملعرفية ، وهـذا الـنقص ميكـن عالجـه 
 .بدروس خاصة وخربات تعويضية 

 مصـمم ألطفـال األرس ذات الـدخل Bereuter and Engelmannومنوذج بريايرت وإنجلامن 

 وقد وصف أهداف هذه الروضـة وطرائقهـا ، ووضـع املصـمامن فرضـيات املنخفض بصورة خاصة

أن هـؤالء األطفـال يعـانون مـن  : وأوىل هـذه الفرضـياتمتعددة بشأن أطفال هـذه الروضـات ، 

أن األطفـال يعـانون مـن قصـور يف املفـاهيم  : والثانيـةمشكالت لغوية تؤثر يف أدائهم املـدريس ، 

ًيتطلب عالجا مناسبا،   أن األطفال يحتاجون إىل تعليم مكثف يف تكـوين املهـارات بصـورة :والثالثةً

تفصيلية متدرجة وهكذا فإن الربنامج مصمم بصورة رئيسة لرفع مستوى حاصـل الـذكاء وتحسـني 

األداء يف االختبارات يف السنوات املدرسية األوىل ؛ حيث تشكل القـراءة والحسـاب مركـز الثقـل يف 

 وهو يتضمن عرشين دقيقة من التدريب الجامعي يف كـل مـن هـذه »بريايرت وإنجلامن « برنامج 

املجاالت ، وتقسم األطفال مجموعات صغرية يتألف كـل منهـا مـن خمسـة أطفـال ينتقلـون مـن 

، وتقوم معلمـة مسـتقلة بـالتعليم يف كـل مجـال ويسـتجيب األطفـال يف النشـاط ) نشاط(إىل ) نشاط(

 .اك باإلضافة إىل ذلك عمل مستقل لألطفال يف كتب مربمجة وهن. بالتقليد الرسيع ملا تقوله املعلمة

) املعلمـة(ويتسم الصف يف هذا الربنامج باالنكباب عىل العمـل وإنجاز املهامت ويعـود إىل 

كـام يتضـمن دورهـا اختيـار املـواد املناسـبة لكـل طفـل . تحديد األنشطة واألهـداف واملكافـآت 

 إىل الصعبة ، وعليها أن تكافئ كل نجاح وتصحيح كل وتشجيعه عىل التقدم من األنشطة البسيطة

 .خطأ بعناية 

ومن ثم يتيح الربنامج لألطفـال فـرتات للمشـاركة يف أنشـطة جامعيـة وألعـاب فرديـة بعـد 

 األشـكال املختلفـة « : إال أنه يضع أمامهم مجموعة محـددة مـن املـواد مثـل . التدريب ) أنشطة(
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والتخطيط ، وقضبان للعد ، والحساب ، وبيت مصـغر وحصـرية ، واألحاجي والكتب ، ومواد الرسم 

ويركز الربنامج عىل األلعـاب التعليميـة ال عـىل اللعـب الرمـزي، . ومجموعة من حيوانات املزرعة 

فالربنـامج مبجموعـه يشـدد عـىل العمـل . ًحتى أن النشاط غري املنظم نفسه يخضع للضـبط أيضـا

 . منه عىل الخيال أو الرتبية البدنية أو تنمية الخربة الحسية الشاق وتركيز االنتباه والتحصيل أكرث

 :طريقة فروبل : ًرابعا 

يعترب فروبل احد أقطاب تربية الطفل ، ومن مؤيدي الرتبية الحرة ومشجعيها ، وقـال بعـدم 

الوقوف ضد الطبيعة ، واعترب اللعب وسيلة الطفل للتعبري عن فعاليته ، ودعا إىل أن يكـون أسـاس 

 :وميكن تلخيص أهم مبادئ طريقته ، يف . بية الرت

  استعامل أصناف من األلواح والحلقات وقطـع الـورق والصـوف بـألوان مختلفـة ، لتـوزع عـىل

 .األطفال ، ويالحظونها ، ويدور حولها الحوار 

  أكد عىل فكرة التعبري الحريك لدى الطفل ، واعتقد يف املشاركة االجتامعية بني األطفـال ، والتـي

 .تطلب تعاونهم ت

  ِّيكون الطفل فكرة بسيطة عن العامل املحيط به ، عن طريق اللعب والنشاط الفني ، مـن رسـم
 .وموسيقى وتلوين وأشغال يدوية 

  ًميكن للطفل أن يعرب عن نفسه بعيدا عن سلطة الكبار عن طريق اللعب. 

 نـاول متابعـة عمـل دور املعلمة ال يعني أن تقوم هي بالعمـل كلـه والطفـل يسـتقبل ، بـل يت

أي . ونـشـاط الطـفـل واهتامماـتـه وتوجيـهـه ، وـتـدعيم اـسـتعامالته للـمـواد واألجـهـزة واألدوات 

االعتامد عىل الحرية املوجهة ، والتطبيق العميل للمعارف ، وذلـك يف ضـوء دوافعـه الداخليـة ، 

املطلقة أو السـلبية مع اعتبار األخذ والعطاء والتفاعل بينه وبني معلمته واالبتعاد عن اإليجابية 

 .املطلقة 

 :ولتحقيق أهداف الروضة عند فروبل فقد أوىص باستخدام مجموعة من األنشطة من أهمها 
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 الهدايا واأللعاب مثل الكرة ، واملكعب ، وألعاب الفك ، والرتكيب ، وألعاب التجول ، والتمثيـل ، -1

 .والبناء ، وألعاب تنمية الحواس 

ع الورق ، وتشكيل الصلصال ، والرسم ، والتلوين وما إىل ذلك من ألعـاب  األنشطة العملية كقط-2

 .يدوية 

 . ألعاب األم مثل الغناء ، وامليش ، والتجوال ، ومالحظة الطبيعة والنباتات -3

وربـط .  االهتامم بالنواحي الدينية والخلقية ، وتهيئة الطفل لـتعلم مبـادئ القـراءة والحسـاب -4

االجتامعية ، والرتكيز عـىل اللعـب والنشـاط الحـر ، النـابع مـن حاجـات املنهج بحياة الطفل 

 .الطفل ومطالب منوه 

واعتمـد . بتدريب الحواس بغرض استخدامها كأبواب للمعرفة األوىل » فروبل « ولقد اعتنى 

ًأيضـا عـىل أسـلوب املالحظـة املبـارشة لألنشـطة الطبيعيـة لألطفـال ، واسـتنبط مبادئـه » فروبل«

 . من خاللها ، وتقوم فلسفته بصفة عامة عىل التلقائية والتعزيز الذايت للطفل الرتبوية

والوـســائل الرتبوـيـة الـتـي تـسـتخدم تكـســب األطـفـال املـهـارات اليدوـيـة املتـعـددة ، ـفـإن 

كـذلك فقـد . مشاهدات الطبيعية واملالحظات املوضوعية تقوم عىل اهتاممات األطفـال املختلفـة 

ُاألطفال مبدعون بطبيعتهم ، قادرون عىل النشاط الذايت برشط أن تهيأ لهـم ًكان فروبل مؤمنا بأن 

البيئة املناسبة ، وأن تـرتك لهـم حريـة اللعـب والنشـاط ، وأن تـرثى البيئـة مـن حـولهم بـاملثريات 

« وقـد اهـتم . واملنبهات ، وأن تتوافر األنشطة واأللعاب التي يختار الطفل مـا يناسـبه مـن بينهـا 

 : تتضمن األنشطة املقدمة للطفل كل ما يسهم يف تنمية عقله وذلك من خالل بأن» فروبل 

 . االهتامم بتعلم مبادئ الرياضيات عن طريق اإلدراك الحيس لألشياء -1

 . تعلم مبادئ اللغة باستخدام الحواس واملالحظة املوضوعية للطبيعة -2

بـدأ مشـاهداته مبالحظـة األشـياء  االهتامم مبالحظة الطبيعة ومـا تشـمله مـن أشـياء عـىل أن ت-3

القريبة منه واملوجـودة بالروضـة مثـل الحديقـة ، وحظـرية الروضـة وغريهـا ، ثـم ينتقـل إىل 

 .مالحظة ما هو خارجها مثل حديقة الحيوان ، والرحالت ، وغريها 
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 تنمية اللغة عند األطفال من خالل املحادثة بينهم وبـني بعضـهم ، وبيـنهم وبـني املعلمـة مـن -4

 .ناحية أخرى 

 تدريب جوانب اإلدراك الحيس لألحجام ، واألشكال ، واأللوان ، واألصـوات عـن طريـق التمييـز -5

 .الحيس للملمس ، والتذوق ، والسمع ، والتعبري وما إىل ذلك 

 ما طرق التعليم والتعلم يف الروضة ؟

عطـى لهـا ، حيـث ال ميكن ملعلمة الروضة أن تختار الطريق واألسلوب املناسب والربنامج امل

ًيوجد أسلوب واحد يف التعلم أو ال نستطيع أن نفضل أسلوبا عىل آخر وإمنـا هنـاك معـايري تحـدد 
 :نوع األسلوب والطريقة التي يجب عىل املعلمة اتباعها ومنها 

 . األهداف -1

 . الطفل نفسه واستعداداته -2

 . إمكانيات الروضة -3

 . كفايات املعلمة -4

 .فسه  الربنامج ن-5

 :طرق التعلم والتعليم 

طريقـة العـرض « والتـي ميكـن اسـتخدامها يف التعلـيم ) بشـكل عـام ( ومن طرق التعلـيم 

واإللقاء ، وطريقة املناقشـة ، وطريقـة التعيينـات ، وطريقـة حـل املشـكالت ، وطريقـة التوضـيح 

، وطريقـة القصـة السمع برصي ، وطريقة التوضيح البرصي ، وطريقة االكتشاف ، وطريقة القدوة 

، وطريـقـة متثـيـل األدوار ، وطريـقـة اـلـرحالت والزـيـارات امليدانـيـة ، وطريـقـة األـحـداث الجارـيـة ، 

وطريقة التعلم الذايت ، وطريقة التفكري النقدي ، وطريقة التفكري اإلبداعي ، واسـرتاتيجية التعلـيم 

طـرق التعلـيم يف ريـاض وميكن عـرض وإجـامل بعـض مـن ) املرسح ( التعاوين ، وطريقة التمثيل 

 :األطفال عىل النحو التايل 
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 :طريقة التدريب الحيس 

كـشــفت نـتـائج الدراـسـات النفـسـية الـتـي قاـمـت عليـهـا النـظــرية املـعــرفية ـعـن األـســس 

 :السيكولوجية التالية 

  أن إدراك الطفل للمفاهيم التي يبنيهـا يف فـرتة مـا قبـل املدرسـة مازالـت محـدودة ، وتقـع يف

لطريق بني تعميم املفهوم وفردية العنارص التي تكـون هـذا املفهـوم ، دون أن يصـل منتصف ا

الطفل املستوي إىل أحدها بسبب تذبذب وعـدم اسـتقرار قدراتـه التصـورية بعـد ، وان إدراك 

الطفل للمفهوم يف هذه املرحلة يرتبط بتكوين حقائق ومهارات ومامرسـات يقـوم بهـا الطفـل 

ًويصحح منها شيئا فشيئ ا حتى يكتسـب تعمـيامت وقواعـد تـرتبط بـاملفهوم الـذي يدركـه فـر ً

وتتزايد هذه املشكلة بسـبب عـدم قـدرة الطفـل عـىل الـربط بـني ) .  سنة12 -7(مرحلة ثالثة 

 .األشياء وبعضها البعض 

  أن باإلمكان تصويب إدراك حيس معني عند الطفل بإدراك حيس من نوع آخر، كتصويب إدراك

 لشكل اليشء مثًال عن طريق إدراكه الحيس اللميس لنفس اليشء ، ومـن الطفل الحيس البرصي

ثم تنادي النظرية املعرفية بأن الطفل البد أن يتعامل مـع األشـياء ويتـداولها بـني يديـه كرشط 

 .جوهري يف تطوير إدراكه 

 ه التدريب الحيس املبكر له أهمية يف التنشيط العقيل الذي يحتاج إليه الطفـل يف بـاكورة عمـر

إلدراك األحجام واألبعاد حيث إن أي تـأخري يعـوق التكوينـات العصـبية عـن عملهـا يف تنظـيم 

املجال اإلدراكية الذي يسمح للطفل بتمييز األشياء فضًال عن استخالص املعنى الذي ينبثق عـن 

وبذلك يبدأ نشاط الطفـل الرمـزي فـرتة مـا قبـل .. الرتابط العصبي الناتج عن التدريب الحيس 

 ) . سنوات4 - 2(اهيم املف

  أن اـسـتجابة الطـفـل للمـثـريات يف أول ـسـنتني ـمـن عـمـره ـتـتم ـعـىل أـسـاس خصائـصـها الحـسـية

فتـتم عـىل )  سـنوات4-2( أما استجابة الطفل للمثريات يف الفرتة مـا قبـل املفـاهيم -الطبيعية 

ملبارشة بقدر ما أساس معانيها ومع التقدم يف العمر نجد أن استجاباته ال متليها خرباته الحسية ا

 .متليها املسميات التي تطلق عىل األشياء والكائنات 
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  أن مسميات األشياء وهي جوهر األشياء عند الطفل ترتبط عنده بالجوانب املتميزة مـن خربتـه

الحسية ، وال شك أن تعلم مسميات األشياء يهيئه لالنتباه إىل الخصائص التي تشـري إليهـا هـذه 

 .املسميات 

 وكلـام -ابعة يحتاج إىل عدد كبري من األمـارات الحسـية لـيك يتعـرف عـىل األشـياء إن طفل الر 

وترتكز استجابة الطفل للمثري ، وفهمه للموقف يف تلـك .. تقدم يف العمر قلت حاجته إىل املثري 

 .املرحلة عىل جانب واحد مهم من املثري ويغفل الجوانب األخرى 

 ستجابة للمثري الكامل ال إىل تسمية أجزائه املنفصلةأن طفل الرابعة والخامسة مييل إىل اال. 

  أن مرحلتي العمليات املحسوسة والعمليات الشكلية التي متتد من السابعة ومـا بعـدها تشـبه

مرحلة تفكري الراشدين حيث يتحرر من خداع الخصائص الحسية املهمة لألشياء ويبـدأ تفكـريه 

 .وسة االستداليل دون حاجته إىل أمارات مادية محس

 :ويقوم التدريب الحيس يف الروضة يف خطوات تبدأ 

 . اقرتان اليشء مبسامه مع التكرار للتعرف عليه -1

 .عرض ثالثة أشياء عىل الطفل اثنان متشابهان والثالث مختلف ليكتشف االختالف بينهم -2

 .مه  استخدام الطفل التمييز اللميس دون الرؤية يف التعرف عىل اليشء الذي يكرر اس-3

صـوت الخـالط ، (  استخدام الطفل التمييز السمعي يف التعـرف عـىل اليشء مـن صـورته مثـل -4

 ) .وصوت ماكينة الحياكة ، وصوت املطر 

 استخدام الطفل التمييز البرصي بصورة أو برسم اليشء الذي ذكر مسامه مـن بـني صـور أشـياء -5

 .أخرى 

 . رؤيته لجزء من أجزاء هذا اليشء  تعرف الطفل عىل الشكل الكيل لليشء من مجرد-6

 . مناقشة الطفل للتعرف عىل فوائد هذا اليشء واستخداماته يف حياته اليومية -7

 . ملس اليشء للكشف عن نوعية الخامة التي تصنع منها -8

 .ً استخدام ميل الطفل لجمع األشياء يف عمل مجموعات منها تبعا ملعيار حيس واضح -9
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ني األشياء املختلفة واملوازنة بينها إلقامة عالقات تنـاظر أو تسلسـل أو ترتيـب  مقارنة الطفل ب-10

 .بينها 

 .ِّ مناقشة الطفل للتعرف عىل مضار اليشء وكيفية وقاية نفسه من أرضاره -11

وتحتاج املعلمة إىل توجيه األطفال من خالل التمثيليات التي يقومون بها والقصص القصـرية 

 للتعريف مبضمون النشاط مع تشجيعهم وتدريبهم عىل التعبري عام قاموا ُالتي تروى لهم كمدخل

به من أنشطة وكذلك عىل ما يقومون به يف الرحالت والعطالت السابقة أو القادمة مام يساعدهم 

 .عىل إدراك الزمن بصورة تدريجية حسب مستوى منوهم 

 :طريقة النشاط الذايت 

 :طفال عىل أمرين إن أي برنامج للروضة يجب أن يساعد األ

تنمية اتجاهاتهم نحو التعلم ومنـذ اليـوم األول للعـام الـدرايس الـذي يلتحقـون بـه  : األول

بالروضة ، ويقتيض منهم أن ميارسـوا مختلـف املهـارات األكادمييـة والفـن واملوسـيقى وأن يجـدوا 

عامـل مـع املواقـف املتعة يف ذلك ، وأن يكونوا قادرين عـىل االسـتيعاب والشــرح والتفسـري ، والت

 .الحياتية بأسلوب ذي معنى 

مساعدة الطفل عىل أن يفهم ذاته ، ويتمىش هذا البعد النفيس مع البعد األكادميي ، : الثاين 

بل ويتداخل معه لدرجة ال يلحـظ معهـا املراقـب أن فهـم الـذات هـو جـزء مـن النشـاط ، وأنـه 

فاألطفـال الـذين . ا ، ويبنى عليها الربنامج سيصبح يف أوقات معينة نقطة االنطالق التي ينبثق منه

يتمتعون بالراحة النفسية يعملون بفاعلية كبرية وحـني يـتم الرتكيـز عـىل فهـم الـذات ، ميارسـون 

 :أنشطة بدافع التعلم الذايت ؛ وميكن للطفل أن يفهم ذاته من خالل ما يأيت 

 . اللعب باألدوار -1

 . املرسح والحركات اإلبداعية -2

 .راجع والكتب واملخططات  امل-3

 . خلق اتجاه ذايت نحو النظام -4
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هو أن تضع نفسك مكان شخص آخر ، وتحاول أن تحايك وتقلد هذا الشـخص  : اللعب باألدوار -1

كـدور الطبيـب ، أو ( ، فتقوم مبا تتوقع منه أن يقوم به وكأنك هو ، ويف قيام الطفل بـاألدوار 

ساعد الطفل عىل حل املشكالت ويزيـد مـن شـعوره يف الـتقمص ما ي.... ) الجزار ، أو الحالق 

العاطفي ، وفهم الحوادث التاريخية ، وحني ميثل الطفل حادثة سمع أو قرأ عنها ، فإنه يفـرغ 

.. ًفيها أحاسيسه ، ويسبغ عليها اتجاهاته ، وشيئا من شخصيته ، وبهذا يعرف الكثري عن ذاتـه 

طفل االجتامعية ويتيح له الفرصة ليتعلم بعـض األوضـاع واللعب باألدوار ينمي من عالقات ال

، ومـن توزيـع األدوار ، يـتعلم .. املهمة التي تفيده يف التفاعل مع املجتمع الذي يعـيش فيـه 

الطفل أن يأخذ يف الحسبان سلوك اآلخـرين ومشـاعرهم ، ويفهـم أن عليـه أن يسـلك سـلوكًا 

ا هـو مقـرر لهـم ، وعـن طريـق األدوار ميـارس ًمعينا إذا كان عىل بقية األطفال أن يسلكوا مـ

الطفل املنافسة ويتعرف عىل قدراته وما يستطيع القيام به أو عدم القيام به وما هـو بحاجـة 

كام يتعلم مهارة التغري وبرسعة من سلوك معـني إىل آخـر ، مـام .. إىل مزيد من التدرب عليه 

لشخصية املحببة أو القيام بسـلوك آخـر يزوده بالخربة يف تكوين الرأي ، والقدرة عىل تقمص ا

 .بفاعلية أقوى وأقدر 

ٍّيعد اللعب باألدوار مجاًال غنيـا لنشـاط املجموعـات الصـغرية يف  : املرسح والحركات اإلبداعية -2
حني أن املرسح يوفر املجال لنشاط تقـوم بـه املجموعـات الصـغرية يف حـني أن املرسح يـوفر 

ت الكبرية بإرشاف املعلمة ، واملرسح همزة الوصل بني فنـون املجال لنشاط تقوم به املجموعا

فحني يعرض األطفال . الغناء واملوسيقى والحركة من جهة ، واملهارات اللغوية من جهة أخرى 

خرباتهم ضمن كلامت قياسية يتحولون من الواقع إىل اللعب التمثييل ، وهـذا الرتميـز للواقـع 

ً شكلية ، نظـرا ألن العديـد مـن مظـاهر املـنهج يف تربيـة والخيال ال يكاد يحتاج إىل تقدميات
ًطفل ما قبل املدرسة يوفر فرصا لذلك عىل أنه ميكن أن يصـبح خـربة معمقـة إذا أتيحـت بـه 

املالبـس ، والـدمى، فـرص جامعيـة لتمثيـل األغـاين والقـصـائد : بعـض الفـرص ، واملـواد مثـل 

 .لخوف والعدوان املسجوعة والقصص بقالب مرسحي، وفرص للتنفيس عن ا
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بة باملوسيقى أن تقرتب من املرسح حني يعطـي األطفـال فكـرة ومن املمكن للحركة املصحو

عام متثله من أحداث ، فحني تقص املعلمة حكاية النهر الذي ينبع مـن الجبـل ، ويصـب يف البحـر 

ًوتسمعهم موسيقى تقلد أصوات قطرات املطر واملـاء الـذي يرتقـرق ثـم يسـري منحـدرا إىل أسـفل 
يقوم األطفال بتمثيل هذه األحـداث بحركـات تتزايـد قـوة الجبل ويصطدم بأمواج البحر املتالطم 

 .ًورسعة وإبداعا 

يبدأ اهتامم الطفل بالكتـاب يف وقــت مبكـر بحكـم حبـه لالسـتطالع ، فهـو  : املراجع والكتب -3

ينجذب بالجرس املوسيقي للكلامت ، وبالصورة امللونة ، وبتقليب الصفحات ، وطفل الروضـة 

ً يستمع إىل من يقرأ له نصه سواء أكان منفردا أم كان مع زمالئـه غري قارئ لكنه يستمتع حني

 وحني تتقدم به السن ، يشرتك غريه معه يف الحديث عام شاهده ومـا سـمعه ، وحـني تنمـو -

اسـتخدام األسـئلة لتنميـة قدرته اللغوية تشجعه الكتب ليتحـدث عـن تجاربـه ، وتدفعـه إىل 

ً والقصص شيئا ساحرا أو جذابا لألطفال ل من الكتبمعرفته أن دور املعلمة ينحرص يف أن تجع َّ ً ً

بـشـكل ال ميـكـنهم مقاومـتـه ، وحينـئـذ ـسـيأخذون بالـتـدرج الـتـأين يف فـهـم الكلـمـة املطبوـعـة 

 .بأنفسهم 

 :ويهدف استخدام الكتاب يف مرحلة ما قبل املدرسة إىل ما ييل 

  التعبري الشفوي السليم وإثارة الدافعية لهذا التعبري. 

  الرثوة اللغوية والفكرية زيادة. 

  اكتساب مهارة اإللقاء والحديث. 

  تنمية القدرة عىل استحضار األفكار واإلصغاء إليها. 

  مشاركة اآلخرين تجاربهم وخرباتهم. 

  جامل اللغة سواء كانت ملفوظة أو مكتوبة ( تذوق الجامل يف الشكل واملضمون. ( 

  تنمية حس املطالعة واأللفة مع الكتاب. 

النظام أمر رضوري يف تربية الطفل ، ألنه الطريقة العمليـة التـي  : خلق اتجاه ذايت نحو النظام -4

 ًيتعلم بها الطفـل التوفيـق بـني رغباتـه وأهوائـه الخاصـة ، وبـني حاجاتـه مجتمعـة مـدفوعا
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ذلك إىل ما يسمى االنضباط الذايت ، واألسلوب الذي يتم به ذلك يزيد مـن قـدرة األطفـال  يف 

 فهم ذواتهم ، والنظام الفعال هو ذلـك النظـام الـذي يشـجع الفـرد عـىل احـرتام النظـام عىل

والعمل مبقتضاه ، وخلق اتجاه ذايت نحو النظـام وهـو أمـر ال يتحقـق دون الوصـول إىل فهـم 

اإلنسان لذاته ، فإذا أردنا مساعدة الطفل ليترصف بشكل مقبول يف مجتمعـه وبنظـام فعلينـا 

السلوك وفهم دوافعه وأسبابه ، وحتـى يتسـنى لنـا ذلـك ، نـدع لـه فرصـة أن نبدأ بفهم هذا 

للتعبري عن أي سلوك ميارسه باستدراجه للتعبري عام يحس به عن طريق التلميح واإليحـاء لـه 

 .حتى يبوح بالسبب الذي حمله عىل هذا السلوك حتى نستطيع األخذ بيده وحل مشكالته 

مساعدتنا عىل وضع برنامج يناسبه ويتفق مـع ميولـه ًإن مزيدا من الفهم للطفل ميكنه من 

ًواهتامماته وبشكل يساعده عىل فهم ذاته ليصبح فردا متعاونا يف الجامعة ، كام يساعدنا عـىل أن  ً

 .نضمن الربامج أنشطة متس أحاسيسه بشكل مبارش يساعده عىل فهم ذاته 

م ويف توضـيح املفـاهيم إن مهمة معلمة الروضة تنحرص يف تقبل أحاسيس األطفال وشعوره

ٍّالخاطئة التي قد تعلق يف أذهانهم، وأن توفر جوا يجد فيـه كـل طفـل التحـدي لقدراتـه، ومينحـه 
 .فرصة الفوز واإلنجاز 

 :طريقة إدراك املفاهيم 

بأنـه رد الفعـل العـقـيل ملـا يحـيط بـنـا مـن أـشـياء ) concept(« يعـرف برونـر املفـهـوم 

. »  عىل شكل مجموعات ، ولـيس عـىل شـكل أو يشء مفـرد ، والتي تثرينا) events(وأحداث 

عـىل أسـاس ) categories(ويتكون املفهوم بتصنيف األشياء واألحداث يف مجموعات أو فئات 

فمفهـوم . ًالتشابه بني أفراد تلك املجموعات ، حيث يطلق عىل كـل مجموعـة معنـى مجـردا 

ويجري تعليم املفهـوم عـن . أنواعه مثًال يندرج تحته كل ما يحمل صفات الكريس ب» الكريس«

ًحيـث يعطـي املتعلمـون عـددا مـن األمثلـة بعضـها ميثـل املفهـوم ) ولألمثلـة(طريق األمثلة 

فعند تعلـيم مفهـوم الفعـل كأحـد أشـكال ) سلبي ( ، وبعضها اآلخر ال ميثل املفهوم ) إيجايب(

 وأخرى سلبية ال متثـل الفعـل ، الكلمة يف اللغة العربية مثًال ، تعطي أمثلة إيجابية متثل الفعل 
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كذلك يجري إعطاء أمثلة إيجابية تبني الفعل بصـيغه . بل متثل أشكاًال أخرى مثل االسم أو الحرف 

 .املختلفة ، املايض واملضارع واألمر 

 العميل يالحظ ويشـاهد فإن ذكاء الطفل)  سنوات7 - 4(أما يف مرحلة العمليات املحسوسة 

ًالظاهرة ، ويقوم بردود أفعال واستجابات نحوها والتنبؤ بنتيجة استجاباته عـىل الظـاهرة ، وأخـريا 
ًوشيئا فشيئا يـتعلم الطفـل . يقيم عالقة سببية بني أفعاله ونتائجها عىل الظاهرة موضوع الدراسة  ً

ك بفضـل التـدريب واملامرسـة عـىل الكف عن حركاته الزائدة ليك يركز عىل موضوع الظاهرة وذلـ

 .ربط أفعاله بنتائجها 

 :املعايري التي يجب مراعاتها عند اختيار طريقة التعليم املناسبة 

  أن تكون مناسبة ألهداف النشاط. 

  أن تكون مثرية الهتامم األطفال نحو التعلم. 

  أن تكون مناسبة لنضج األطفال. 

  أن تكون مناسبة للمحتوى. 

 للتعديل إذا تطلب املوقف التعليمي ذلك أن تكون قابلة . 

  أن تراعى الفروق الفردية بني أطفال الروضة. 

  أن تكون مناسبة للموقف التعليمي. 

  أن تساعد األطفال عىل تنمية التفكري. 

  أن تسمح لألطفال باملناقشة والحوار. 

  أن تسمح لألطفال بالعمل فرادى وجامعات. 

 ايت أن تسمح لألطفال بالتقويم الذ. 

  أن تتيح لألطفال فرصة القيام بزيارات ميدانية. 

  أن تتيح لألطفال فرصة استخدام كتب أخرى غري الكتاب املدريس. 

  أن تنمي يف األطفال روح الدميقراطية. 
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ًمام سبق يتضح أن جميع األطفال ال يتعلمون جيدا من خالل طريقة واحدة وأننا يجـب أن 

وعـىل هـذا . ًديله وتطويره ليناسب األطفال أفـرادا وجامعـات نتقدم نحو تخطيط منهج ميكن تع

فقد يكـون الصـواب عنـد تصـميم املنـاهج أن يراعـى وجـود مجموعـة مـن الحقـائق واملفـاهيم 

والتعميامت واملهارات كحد أدىن لجميع األطفال ثم تراعى بعد ذلك بدائل بحيث تشـبع الرغبـات 

 .ألطفال والحاجات املتنوعة لكل طفل أو مجموعة من ا

إن الصعوبة تكمن يف تصـميم ذلـك املـنهج الـذي يحتـوي عـىل مفـاهيم وخـربات أساسـية 

للجميع وأخرى متنوعة بحيث تلبي الحاجات املتنوعة طبًقا الختالف الفروق الفردية بني األطفـال 

، عن تصنيف األطفال يف مجموعات متجانسة أو مختلفة عند تنفيذ الربنامج القائم عىل األنشـطة 

 :ًوقد تحل هذه املشكلة أيضا عن طريق . هم قد يكون حالٍّ لهذه املشكلة ل

 .التنوع يف الطرائق املستخدمة يف املوقف التعليمي الواحد * 

 .استخدام أفكار جديدة ذات صلة بحياة األطفال ومشكالتهم * 

 كيف ميكن استخدام التكنولوجيا التعليمية لطفل الروضة ؟

 Instructional Technology التكنولوجيا التعليمية

ٍّتعترب التكنولوجيا التعليمية وسـطا مهـام يسـاعد األطفـال عـىل فهـم األفكـار بطريقـة أكـرث  ً

ً ليسـت آالت وأفـرادا فحســب ، بـل هـي نظـام Hoban» هــوبان « ًوضوحا ، وهي كـام يشـري 

 .متكامل ومعقد من الناس واآلالت واألفكار واإلجراءات والتشغيل 

 التعلـيم،  اسـتعامل التكنولوجيـا التعليميـة يف السـنوات األخـرية يف جميـع مراحـلوقد تزايد

 : الربنامجوفيام ييل بعض االستعامالت التي تفيد معلمة الروضة يف تنفيذ. وخاصة األوىل منها

واألرشطة واألفـالم املصـورة ، والرشائـح والـربامج املرئيـة ،  : استعامل النامذج واملتحف -1

. ن تساهم يف فهم وإدراك األطفال ، عنـدما تسـتعمل ألغـراض محـددة وهذه ميكن أ

وليك يتحقق الفهم واإلدراك الجيد يجب أن تطلع املعلمة عىل األفالم والرشائـح مـثًال 

، قبل استعاملها من طرف األطفال ، أو عرضها عليهم ، وتتعرف عىل مـا تحتويـه مـن 

 لألطفـال ، وتالحـظ سـلوكهموكـذلك توضـيح غرضـها . مصطلحات ومفاهيم وألفاظ 
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ًوعموما يجب أن تكـون هـذه االسـتعامالت جذابـة . خالل االستعامل ، وتجيب عىل أسئلتهم 
 .وبسيطة ومفيدة تناسب منو الطفل 

وهــي ذات أهمــية كبــرية فــي تعلـيم األطفــال ،  : استعامل لوحـات الـنرشات أو البيانـات -2

 إعـداد Jefferson: املناسـبة كـام يقـول جيفرسـون وتعكس اهتامماتهم ، ومـن اسـتعامالتها 

وتلخيص رحلة ميدانية ، وتعلم أشـياء وأمـور حـول الحـوادث ، ومسـاعدة األطفـال يف تعلـم 

 .األلوان واألشكال املميزة ، وكذلك املشاريع الخاصة 

رات لتوضيح ورؤية الصور ، أو للمشاركة يف املهـا : دعوة األشخاص للروضة ، للحديث لألطفال -3

وقـد يكـون هـؤالء األشـخاص مـن أوليـاء أمـور األطفـال ، أو مـن . كالغناء واللعب والطهـي 

ًوأيا كـان الشـخص ينبغـي أن يعـرف متامـا كيفيـة وطريقـة الحـديث مـع . معلامت الروضة  ٍّ
 .األطفال ، وطول املدة ، واألسئلة املتوقعة ، ذلك كله من أجل أن تكون الفائدة كبرية 

وهي مجهزة ، وتبـاع بكـرثة وذلـك يف مجـاالت عـدة  : Packaged Materialsعة املواد املجم -4

كنمـو املفاهيم ، اللغة مثًال ، والتجميع برنامج كامل هدفه خلق مـنهج مرفـق باإلضــافات أو 

ًاملالحـق الثانوية ، ونظام للوسـط التدريسـي ، ومـواد مرفقـة بخطـة اسـتخدامها ، وغالبـا مـا 
 .صيل الدرايس الضعيف من األطفال يستخدم لذوي التح

ومن ثم تعني التكنولوجيا التدريسية طريقـة يف التفكـري لوضـع منظومـة تعليميـة أي أنهـا 

تأخذ بأسلوب املنظومات التي تستخدم كل اإلمكانيـات التـي تقـدمها التكنولوجيـا وفـق نظـرات 

 .التعليم والتعلم لتحقيق أهداف هذه املنظومة 

ا ليست مجموعة من العنارص الثابتة ولكنهـا تتبـع اسـرتاتيجية عامـة وتتصف املنظومة بأنه

تتغري وفًقا لطبيعة األهداف التي نريد أن تحققها املنظومـة والظـروف البيئيـة التـي تطبـق بهـا ، 

 والتغذيـة - واملخرجـات - والعمليـات -املدخــالت : وتتكون املنظومة مـن خمسـة عنـارص هـي 

 هذه العنارص حتى نحصل عىل املخرجات املحددة لها من قبل والتـي  والبيئة ، وتتفاعل-الراجعة 

 .تتمثل يف األهداف التعليمية املنوطة 
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 كيف ميكن تقويم برنامج رياض األطفال ؟

 :أهداف تقويم الربنامج 

  معرفة مدى مالمئة الربنامج الحتياجات األطفال ، وميولهم واستعداداتهم. 

  املحتـوى، وتتكامـل وإىل أي حـد هنـاك تكامـل بـني حلقـات معرفة إىل أي حد ترتابط عنـارص

 .املستوى 

  معرفة إن كانت الربامج تراعي الفروق الفردية أم ال. 

  التأكد من اإلفادة من البيئة املحلية. 

  التأكد من وظيفية الربامج يف حياة الطفل. 

  معرفة مكانة الطفل من الربنامج ومدى فعاليته. 

 مج لألهداف التي وضع من أجلها معرفة مدى تحقيق الربنا. 

  ،معرفة إىل أي مدى أفاد الطفل مـن الربنـامج التعليمـي ويتضـح ذلـك مـن خـالل منـو الطفـل

ٍّمعرفيا ، حسيا ، عقليا ، ألن هذا النمو يعني تفاعل الطفـل مـع الربنـامج وبالتـايل مـع الروضـة  ٍّ ٍّ
مـع فعاليـة ٍّطفـل تتناسـب طرديـا والبيئة املحيطة حيث إن كمية التغيري والتعديل يف سلوك ال

 .الربنامج ومدى مالءمته الستعداداته وميوله وحاجاته وقدراته العقلية واملعرفية

 التأكد من شمولية الربنامج لكافة نواحي الطفل ، وعدم اقتصاره عىل جانب واحد فقط. 

 ة التنفيـذ التقويم يعمل عىل وضع برامج عالجية للمشكالت التي واجهت الربنامج أثنـاء عمليـ

 .ألننا قلنا عند تعريف التقويم أنه عملية تشخيصية عالجية 

يهدف التقويم البنايئ إىل تصحيح مسـار التعلـيم ، ولـذلك يطلـق عليـه  : التقويم التكويني

 .أداء التصحيح الذايت ، فيطبق أثناء قيام األطفال بإرشاف املربية بتطبيق الربنامج 

 الراجعـة وير وبنـاء الربنـامج مـن خـالل عمليـات التغذيـةفالتقويم التكويني يعمل عىل تطـ

املستمرة للربنامج ، وميكن أن يكون من خالل التوجيه أثناء العمل وذلك مبالحظة املربية لألطفـال 

أثناء قيامهـم مبخـتلف النشـاطات ، أو من خالل طـرح أسـئلة عـىل األطفـال أو اختبـارات قصـرية 

 .تتناسب مع مستوياتهم العمرية 
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فهو تقويم شامل لكافة أطراف العملية التعليمية ، يـتم بعـد االنتهـاء : أما التقويم الختامي 

 :من الربنامج ، ويشمل 

 . األهداف -1

 . الربامج املخطط لها يف الروضة -2

 . عمل املربية وأسلوبها يف تنفيذ الربنامج -3

 . منو الطفل يف الجوانب املختلفة -4

 : تقويم األهداف - 1

ًمثل جانبا من جوانب التقويم الرتبوي، وذلـك مـن خـالل اتصـال األهـداف املوضـوعة يف يت
برامج الروضة بحاجات األطفال وميولهم ، وهل ميكن أن نالحـظ منـاذج هـذه الـربامج يف مواقـف 

ًسلوكية لدى الطفل أم ال ؟ وأيضا وضوح األهداف يساعد عىل تحقيقها ، وهل هي شاملة لجميـع 

ٍّسيا ، وحركيا ، وانفعاليا ، ووجدانيا أم ال ؟ هل تنمي املفاهيم العامة عند األطفال نواحي الطفل ح ٍّ ٍّ ٍّ
؟ هـل تـسـاعد األطـفـال ـعـىل التكـيـف ـملـا يحسـونه أو يـشـعرون ـبـه ؟ ـهـل ـتـوفر الـفـرص لزـيـادة 

واألرقام من خـالل سـياق ذي معنـى ) الحروف(استيعابهم للمفاهيم املختلفة ؟ كاستعامل الرموز 

ة أوجه االختالف والتشابه؟ هل توفر الفرصة للطفل القدرة عىل حـل املشـكلة ؟ والقـدرة ومالحظ

عىل التصنيف والقدرة عىل االستقصـاء والبحـث والتحـري ؟ عـن وضـع الفـروض والحلـول ؟ هـل 

يسمح بالتنمية العضلية ؟ وهل يوفر للطفل األخذ بزمام املبادرة ؟ هل يدفع الطفـل نحـو تحمـل 

 .املسئولية 

 : تقويم الربنامج - 2

يستفاد من نتائج تقويم الربنامج يف تطويرها وإثرائها ألنها هي األساس يف عملية الـتعلم 

، وهنا نسأل عن مدى ارتباط الربامج مبستويات منو األطفال ؟ وأهمية هذه الـربامج للطفـل ؟ 

 ال ؟ ـهـل ًأي ـهـل تـثـري لدـيـه اهتامـمـا أم ال ؟ ـهـل راـعـت ـهـذه اـلـربامج الـفـروق الفردـيـة أم

استفادت هذه الربامج من البيئة كمصدر لخربات األطفال ؟ هل يحفز األطفـال عـىل مواجهـة 

 التحدي ؟ وهل يوفر لهم التحديات الالزمة ؟ هـل هنـاك توافـق وتـوازن بـني مختلـف أوجـه 
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 هـل الربنامج ؟ هل يتضمن الربنامج اللغوي األناشيد ؟ وكتب االستمتاع ؟ وأخرى للتزود باملعرفة ؟

ًيوفر فرصا لتنمية املهارات اللغوية املختلفة كالحديث واإلصغاء ؟ هل يتضمن القصـص التـي تثـري 
 االهتامم ؟ هل مينح األطفال فرصة املشاركة يف التخطيط والتقويم ملا يقومون به من أنشطة ؟

 : تقويم عمل املعلمة - 3

 :وهنا نسأل عن 

  أسلوب املعلمة يف تحقيق أهداف الربامج. 

  خصائص املعلمة السلوكية. 

 إىل أي حد استطاعت أن تغري يف سلوك األطفال ؟ 

 : تقويم منو األطفال - 4

وأيـن هـم مـن !! ويقصد به إىل أي حد استطاعت هذه الربامج أن تعدل يف سلوك األطفـال 

ٍّفالتقويم سواء أكان تقوميا بنائيا أو تقوميا ختاميـ. تحقيق األهداف املراد تحقيقها  ًٍّ ٌّا رضوري ومهـم ً
يف إنجاح الروضة ؛ ومعرفة القـامئني عليهـا حـني يسـألون أنفسـهم السـؤال التقليـدي مـاذا قـدمنا 

 لألطفال ؟

وال شك أن يف كل روضة بطاقات مالحظة ميكنهم من خاللها معرفة تقييم األطفـال يف كافـة 

ب النمـو ، ولـيكن الجوانب ، فقد تعمل الروضة بطاقة مالحظة لتقويم ومتابعة جانب مـن جوانـ

 :فنضع عىل بطاقة السلوك املطلوب مالحظتها مثًال . املعريف مثًال لطفل الروضة 

  َّقدرة الطفل عىل االنتباه يف املواقف الصفية وأثناء قيام األطفال بأي برنامج. 

  قدرة الطفل عىل املتابعة والرتكيز. 

  قدرة الطفل عىل اسرتجاع املعلومات وتذكرها. 

 داد ، وإدراك العالقات بني األشكال واألحجام معرفة األع. 
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  ًوهكذا ميكن عمل بطاقات أيضا ملالحظة سلوكه أثناء . التعبري بلغة سليمة ، عام يدور يف ذهنه

 .النشاط واللعب بالساحة 

 هل هو اجتامعي يشارك زمالئه اللعب ؟ 

 هل هو عدواين تجاه زمالئه األطفال وأدوات اللعب ؟ 

 عب يف لعبة واحدة أم ينوع يف أدوات اللعب ؟هل مييل إىل الل 

 هل يحرتم أدوات وألعاب اآلخرين ؟ 

 هل يحرتم آراء زمالئه أثناء قيامهم بنشاط ما ؟ 

 هل يتحمل األطفال املسئولية يف تنفيذ بعض الربامج وحدهم ؟ 

  هل هم قادرون عىل توزيع األدوار فيام بينهم أثناء اللعب. 

 :وهم  تقويم تعلم األطفال ومن- 5

إن تقويم أطفال الروضة تشتق من طبيعة منوه النفيس ، واملعريف ، وأغراض تقويم األطفـال 

 :، وميكن أن نورد بعض أهداف تقويم تعلم األطفال ومنها 

  الحكم عىل برامج األطفال ومدى مالمئتها ملستوى األطفال. 

 ام أو عـامني يف الروضـة ، تحديد استعدادات األطفال وقدراتهم ومستواهم الحايل بعد قضاء عـ

وهل كان متفاعًال مع األنشـطة أم ال ؟ ونحكـم عـىل ذلـك مـن خـالل كميـة الـتعلم ، ومقـدار 

 .التغريات السلوكية واألدائية لدى األطفال 

  ُّالروضة تعد الطفل للمدرسة االبتدائية ، فهل استطاعت الروضة أن تعد الطفـل للمدرسـة مـن ِ ُ

 .ليبها املتبعة خالل برامجها وأنشطتها وأسا

  ، قدرة الطفل يف الروضة عىل إكساب األطفال اتجاهات مرغوب فيهـا نحـو الـزمالء ، والروضـة

 .واألهل ، والعاملني يف الروضة 
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 :وتتضمن وسائل هذا التقويم 

 .املالحظة املنظمة لسلوك الطفل اليومي : ًأوال 

 :بطاقات مصورة تتناول تقويم مهاراته العقلية : ًثانيا 

  يف املطابقة بني األشياء. 

  متيز أوجه االختالف بينها. 

  إدراك الكل من الجزء. 

  تكملة الناقص. 

  اإلشارة إىل اليشء عندما يسمع املعنى. 

  تتابع األحداث. 

  إيجاد تناظر بني األشياء أو صورها أو رسومها. 

  إيجاد تسلسل بينها. 

 و إشاراتها ترتيب األشياء أو صورها أو رسومها أو عالماتها أ. 

  التعبري عن الذات ، وإدراك مشاعر الغري. 

وعادة تقدم املعلمة للطفل البطاقة املصـورة ليجيـب عنهـا الطفـل بعـد مامرسـته النشـاط 

 :الرتبوي خالل الوحدة التعليمية أو الربنامج اليومي ، وتتخذ هذه البطاقات أشكاًال متعددة منها 

ن يضع الطفـل عالمـة صـح أو يضـع دائـرة حـول الرسـم أو ويقصد به أ : اختبار الصحة والخطأ* 

 .اليشء الذي يدل عىل إجابته 

 .ويقصد بها وصل صورتني أو رسمني أو عالمتني يوجد بينهام تشابه أو تضاد  : اختبارات املزاوجة* 

 ويقصد به إحاطة الصـور أو الرسوم التي يختارها الطفل إلجابتـه يف : اختبار االختيار من متعدد* 

 .دائرة ، ويرتك الباقي خارج الدائرة 
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ويقصد بها صورة أو رسم يشء يطلب من الطفل إكامل الجزء النـاقص  : اختبارات إكامل الناقص* 

 .فيه 

 : ويقصد بها اختبارات تفسري الصور* 

 .تعبري الطفل اللفظي عن اسم اليشء أو الكائن املوجود يف الصورة أو الرسم ) أ ( 

 . التي تدل عليها الصورة ذكر األفعال) ب(

 .تفسري املوقف الذي تعرب عنه الصورة أو الرسم ) جـ(

ويقصد به تتبع الطفل مسار كائن يف الصـورة مـن بدايـة الطريـق حتـى  : اختبار تتبع املتاهات* 

 .نهايته للوصول إىل هدف يبحث عنه أو يبغي الحصول عليه 

ئرة أو عالمة معينة مييز بها األشياء أو الكائنـات ويقصد بها وضع الطفل دا : اختبارات التصنيف* 

 .التي تنتمي إىل مجموعة معينة وفًقا ملعيار حيس تعينه املعلمة لألطفال 

 : ويقصد بها اختيارات التسلسل والرتتيب* 

ًإعادة ترتيـب وضـع أشـياء مصـورة أو مرسـومة تصـاعديا أو تنازليـا تبعـا لسـمة حسـية ) أ (  ٍّ ٍّ
 .تحددها املعلمة 

 .ًترتيب صور كائنات تبعا لرتتيب سامع الطفل أصواتها ) ب(

 .ٍّترتيب صور متثل تسلسًال منطقيا ألحداث قصة ) جـ(

 .ًترتيب الحروف التي متثل منوذجا لكلمة معطاة للطفل ) د ( 

ويقصد بها تفسري الطفل ملشاعر الكائنات التي تعـرب عنهـا  : اختبار تفسري تعبريات الوجوه* 

ًو الرسم سواء كانت فرحـا أو حزنـا ، أو نـدما ، أو خوفـا ، أو قلًقـا ، أو إعجابـا أو الصورة أ ً ً ً ً
َّضيًقا ، وعادة تجمع إجابات األطفال ، ويكون ذلك جامعيا يف جـو ودي بنـاء  إن ذهـاب . ٍّ

الطفل للروضة يعني أننـا بحاجـة إىل أن نعـدل مـن سـلوك هـذا الطفـل ، وننمـي عنـده 

ًألن التباين يكون واضحا بني األطفال مـن حيـث مـا يحملـون  . اتجاهات مرغوبة جديدة
 وهنـا . من خربات من املنـزل والبيئـة االجتامعيـة والثقافيـة واالقتصـادية الوافـدين منهـا 
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إىل أي حد استطاعت الروضة أن تحدث تغـريات . سؤال يطرح نفسه عىل القامئني عىل الروضة 

 لروضة ؟سلوكية أدائية عند الطفل بعد دخوله ا

ٍّوملعرفة ذلك البـد للقامئـني عىل الروضة من معـرفة وتحديد منـو الطفل جسـميا ، وعقليـا ،  ٍّ
ٍّوانفعاليا ومعرفيا حال دخوله الروضـة أي تحديـد اسـتعداده الحـايل ، أي قبـل اشـرتاكه يف بـرامج  ٍّ

لزمني والعقيل ونشاطات الروضة ، وميكن أن يكون ذلك عن اختبارات قبلية تتناسب مع عمرهم ا

، وهذا يسهل علينا معرفة التقدم الذي أحرزوه يف شتى الربامج واألنشطة ؛ لذلك يتطلـب منـا مـا 

 :ييل 

 معرفة استعدادات األطفال الحالية قبل دخولهم الروضـة ومـا لـديهم مـن معلومـات ومفـاهيم 

 .وخربات 

 ع األهـداف ، حتـى عمل تغذية راجعة مسـتمرة لكافـة سـلوكياتهم يف الروضـة ، ومـا يتفـق مـ

 .نتمكن من السري يف برامجنا بطريقة سليمة 

  تقويم ختامي بهدف معرفة ما حققته الروضة من منو لدى األطفال يف شتى املجاالت. 

 :وسائل تقويم تعليم األطفال 

 :هناك وسائل متعددة لتقويم تعلم األطفال ومنها 

 ًالطفل أن يبني أنه أوًال يحب شيئا مـا ، أو ويف هذه القوائم يطلب من الطفلة او  : قوائم امليول

ال شعور لديه تجاه ذلك اليشء وباستعامل مثل هذه القوائم نتمكن من دراسة ميـول التالميـذ 

 .ثم توجيهها 

 خـالل هـذا وذلك مبقابلة األطفال والتحدث معهم يف أمر معني ثم نقيم كل طفل مـن : املقابلة

، وكـل هـذه مـن ، أو الجرأة يف الحديث، والثقة بالنفسالحديث، ونحكم عىل مقدرته يف التعبري

 .أهداف الروضة 

 ملف الطفل ، حيث يوجد يف كل مدرسة أو روضة ملف لكـل طفـل مـدون  : السجل الرتاكمي

 .فيه تحصيله منذ دخوله املدرسة ، ويسجل عىل هذا السجل ميوله ، واتجاهاته ، وهواياته 
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 ة إال أننا أردنا منها هنـا يف الجوانـب التحصـيل ، أي يعطـى وتشبه املقابل : االختبارات الشفوية

ٍّالطفل مجموعة أسئلة شفوية من الربامج واملوضوعات التي تعلمها ، ويفضل أن يكـون شـفويا 
 .يف هذا السن ألن الطفل ال يقرأ وال يكتب 

 العالقـة وذلك بعرض صور عىل األطفال ملعرفة هذه الصور ، أو عددها أو : االختبارات املصورة 

 .بينها ، أو الشاذ منها 

  أن وذلك للكشف عـن شخصـية الطفـل حتـى يطلـب منـه : »روشاخ « االختبارات اإلسقاطني

 هـذه ًيحـدد الرسم املوجود عىل الورق من خـالل بقع حرب علـام بأنـه ال يوجـد أي معنـى ملثـل

 .البقع أو الصور 

 اط الذي يقوم به ، وعالقته مع زمالئه وذلك مبالحظة الطفل ، وتسجيل أنواع النش : املالحظة

وتستطيع املعلمـة ... ، وقد تكون املالحظة مقصودة أو غري مقصودة ، مبارشة أو غري مبارشة 

عن طريق املالحظة املوضوعية املستمرة أن تشخص جوانب منو الطفل ، ونتائج هـذا النمـو 

حظــة املوضـوعية وذلك من خـالل مالحظـة أنشـطة الطفـل داخـل الروضـة ، وليسـت املال

املستمرة الدقيقة لسـلوك طفـل الروضـة ، واالحتكـاك املبـارش يف األنشـطة املختلفـة داخـل 

 :الروضة ، واملالحظة الدقيقة يجب أن تراعي قواعد عامة منها

 أن تكون املالحظة يف جوانب محددة وواضـحة ويف فقـرات مفهومـة وسـهلة للمعلمـة حتـى -

تمرار يف استقصاء الحقـائق عـن طبيعـة كـل منـط مـن أمنـاط تتيح لها إمكانية القياس واالس

 .السلوك ، ومالحظته مالحظة دقيقة 

ً البد من تكرار صور املالحظة يف مجاالت ويف حاالت وظروف متعـددة نظـرا لتعقيـد جوانـب -
النمو وتعدد صور أمناط السلوك ، فمثًال مالحظة النمـو االجتامعـي للطفـل يقـتيض أن تـتم 

 يف مواقف مختلفة داخل الفصل وأثناء األنشـطة املتنوعـة ، وخـالل األنشـطة هذه املالحظة

 .داخل حجرة النشاط ويف الفناء الخارجي أو الحديقة 
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 :ففي مجال النمو الشخيص تالحظ ما ييل 

 هل لدى الطفل اإلحساس بالقدرة عىل اإلنجاز ؟ ما الدليل عىل ذلك ؟ 

 ؟ هل يقدر عىل االستجابة ملـا يتـأثر بـه ، أو هل يعني بشكل مستقل ؟ هل يعتمد عىل نفسه 

يوجه إليه ؟ وهل لديه انضباط ذايت ؟ وهل يستخدم التقويم الذايت ؟ وهل يعرب عـن انفعاالتـه 

وعن املواقف التي يتعرض لها بطريقة اجتامعية مقبولة ؟ ويف مجال النمـو االجتامعـي تالحـظ 

هل يشاركهم أنشطتهم ؟ هل يحـرتم حقـوق هل يتعلم الطفل بالعمل مع اآلخرين ، و: ما ييل 

 اآلخرين وممتلكاتهم الخاصة وآرائهم وأفكارهم ؟

 :أما يف مجال تطوير املهارات ، فنأخذ ما ييل بعني االعتبار 

  هل هناك دليل عىل فاعلية الطفل يف نقل األفكار ؟ هـل يقـدر عـىل اسـتخدام أكـرث مـن أداة؟

  أو يف األوقات املختلفة ؟وأكرث من مادة واحدة يف الوقت الواحد ،

 ًهل يبدي اهتامما بالكتب والحروف واألرقام ؟ 

 :ويف مجال النمو املعريف نالحظ ما ييل 

 كيف يترصف الطفل حني يواجه مشكلة ما ؟ 

 هل يقدر عىل تصنيف املواد من حيث اللون أو الشكل، أو الحجم، أو الهدف أو االستعامل. 

 ًوال الطبيعيـة فقـط ، وإمنـا عـىل املعلمـة أن ترتـب أيضـا يجب أال تقترص املالحظة عـىل األحـ

الظروف املالمئة واألنشطة املنظمة التي تساعد عىل كشف صفات األطفال، وخصائص سـلوكهم 

، واستجابتهم بالنسبة ملواقف معينة حتى تستطيع أن تكشف ما بني األطفال من اختالفـات يف 

 .ة وتقرتب من املالحظة التجريبية األحوال الطبيعية، ويف ظروف تستحدثها املعلم

  أن تالحظ وتسـجل املعلمـة سـلوك الطفـل كـام يقـع بالضـبط أي تنبـع املالحظـة املوضـوعية

 الدقيقة القابلة للوصـف والتسـجيل ، وال يجـب أن تتـأثر بـأي مـؤثرات ذاتيـة ، ولـذلك يجـب 
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م تقـديرها بصـورة أن تتم مالحظة وتقدير صفات وسلوك الطفل واحدة بعد األخرى ، أي ال يت

مجتمعة ويف وقت واحد حتى ال يتأثر التقويم بصفة قويـة وسـائدة لـدى الطفـل قـد تعممهـا 

ولـيك تـنجح عمليـة التقـويم . املعلمة عىل باقي الصفات أو مناذج السلوك األول لـدى الطفـل 

لطفل الروضــة ، البـد مـن استحضـار جملـة مـن املالحظـات الدقيقــة يف الجوانـب املتعلقـة 

 .لبطاقة التقوميية لطفل الروضة با

 : تقويم بيئة التعلم - 6

تضم بيئة التعلم الطبيعية وبيئة الـتعلم التعليميـة ، ونعنـي بتقـويم بيئـة الـتعلم ، تحديـد 

مدى فاعلية الروضة أو املؤسسة عىل مساعدة األطفال ملزيد من النمو ، وإىل أي حـد تنمـي هـذه 

ا فيهـا ، وهـل هـي بيئـة اجتامعيـة سـليمة ، تعمـل عـىل منـو ًالبيئة عند أطفالها اتجاهات مرغوب

اجتامعي سوي لدى األطفال ، وهل هي صحية تبعد األطفال عن األخطار سواء من حيـث تجهيـز 

 .أدوات اللعب فيها أو تجهيز مرافقها الصحية 

وميكن أن نستخدم أساليب لتقويم بيئة املتعلم ، مثـل االسـتبيانات والتـي هـي عبـارة عـن 

ًوعة أسئلة تعطى للشخص لإلجابة عنها ، وترتبط ارتباطا مبارشا باملوضوع الـذي نعمـل عـىل مجم ً

تقومـيـه ، مـثـل أدوات وتجهـيـزات الروـضـة كالـسـاحة ، واملالـعـب ، واملبـنـى ، وحـجـرات النـشـاط ، 

 ًواملرافق الصحية ، وأيضا ميكن أن نستخدم املقابالت الشفهية بني املرشفني والقامئني عـىل الروضـة

وعن بيئة املتعلم بشكل عام ، وميكن إرشاك األهايل يف تقويم بيئة املتعلم ، وهـذا يكسـبهم الثقـة 

ًبهذه املؤسسة ، وذلك للتأكد من قيام الروضة بوظائفهـا املطلوبـة ، وأيضـا انطباعـات الـزوار مـن 

ًاءا عـىل حيـث نعطـي صـورة موضـوعية تعيـد تعـديل بيئـة املـتعلم بنـ. األهايل أو غريهم عن الروضة 
 :وعادة ما تكون املالحظات حول بيئة املتعلم يف املجاالت اآلتية . مالحظات األهايل والزوار وأرائهم 

 هل موقع الروضة يبعد األطفال عن األخطار والحوادث واملشاكل ؟ : املوقع 

 هل املبنى مناسب ملستوى األطفال ؟ ويفضل أنم يكون مبنى الروضة من طابق واحد  : املبنى. 
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 أيضـا هل يتوفر عدد من الحاممات مناسب لسن األطفال؟ وهل توجد مغاسل: املرافق الصحية ً

 مناسبة لسنهم ؟

 هل التهوية جيدة ؟ وهل تدخل الشمس قاعات الدراسة ؟ : التهوية واإلضاءة 

 هل تنظف غرفة الصف ، واملرافق بصورة جيدة ؟ : الخدمات 

 ملربيات حتى ال يحصل استغالل من الكبري للصـغري أو هل األطفال يراقبون من قبل ا : املالحظة

 الحد من الخصومات واملشاكل داخل الروضة ؟

 هل عدد األطفال يف القاعات مناسب لحجم الغرفة ؟ : العدد 

 هل الروضة مجهزة بوسائل وأساليب جيـدة تناسـب مرحلـة الطفولـة ، ومكتبـة ،  : التجهيزات

 ؟...ء ، ورمل وألعاب ، وقاعات ، وأركان نشاط ، وما

  :  تقويم تعليم معلمة الروضة -  7

ونعني به معرفة مدى تحقيـق هـذه املعلمـة لألهـداف الرتبويـة ، وحاجتهـا إىل الكفـاءات 

التعليمية بالروضة ، سواء أكانت كفاءات أدائية أم كفاءات تنظيمية ، إذ أنها هي التي تقـوم عـىل 

يسـتخدم العديـد مـن الوسـائل يف تقـويم تعلـيم تنفيذ برامج وأنشطة الروضة ، ويف هذا املجـال 

معلمة الروضة ، كاالختبارات الشخصية واختبارات القدرات واختبارات األداء واختبارات املالحظـة 

 .، باإلضافة إىل التقارير الشهرية التي تصدر عن إدارة الروضة 

ٍّوقد تعمل املعلمة تقوميا ذاتيا لنفسها ،  إجابتهـا عـن منـوذج عـن طريـق » التقويم الـذايت«ً

خاص باألداء ، تجيب املعلمـة عـن كـل فقـرة مـن فقراتـه مـام يضـمن معرفتهـا لنفسـها وأدائهـا 

 .ويساعدها يف تحسني نقاط الضعف بنفسها 

  : تطوير الربنامج -  8

 إن مرحلة تطوير الربنـامج تـأيت كمرحلـة نهائيـة بعـد عمليـة التقـويم وتشـخيص نقـاط 

يهات التي تصـدرها لجنـة التقـويم تجـاه الربنـامج ، وإىل أي حـد القوة فيه والضعف ، والتوج

 ًعمل عىل منـو الطفـل أو إىل أي حـد كـان مناسـبا ملسـتواهم وخصائصـهم اإلمنائيـة ، وعمليـة 
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تطوير الربنامج ليست مقصـورة عـىل فئـة دون غريهـا وإمنـا يشـرتك بـذلك، املرشفـون الرتبويـون 

 .مصممي الربامج واملناهج باألصل واألهايل ، واملعلمون باإلضافة إىل 

إن أي عملية تقويم للمنهج تتبعها عملية تعديل يف الربنامج أو إثـراء لـه ، وفـق املتطلبـات 

االجتامعية والتغريات التي مير بها املجتمـع وخاصـة أن رسعـة التغيـري مـن سـامت هـذا الـعرص ، 

ـصـعيد الثـقـايف ، واالجتـمــاعي ، باإلـضـافة إىل أـمـاين وطموـحـات املجتـمـع يف تـغـري مـسـتمر ـعـىل ال

واالقتصادي ، والسيايس ، وكل هذه املتغريات تحتم عىل واضعي الربنامج إعادة النظر يف مناهجهم 

 .وبرامجهم 
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 سن شحاتةح. د التعليم دعوة للحوار يف الوطن العريب 

 ـة  الرتبية يف عامل ما بعد الحداثة ـاركر ، ترجـم . د/ ـســتوارت ـب

 سامى محمد نصار

  أمني محمد النبوي. د وإدارة الجودة الشاملة يف التعليم الجامعي: االعتامد األكادميي 

  باولو فريري ، ترجمة  يف مواجهة الليربالية الجديدة: تربية القلب/ 

 سامي محمد نصار.  د

 محسن خرض. د بني الكارثة واألمل: بل التعليم العريب مستق 

 سعيد إسامعيل عمر يف الرتبية والتحول الدميقراطي 

 عبد الفتاح تريك. د. أ النظرية الرتبوية وجدل األفكار 

 هالة إبراهيم الجرواين. د إعداد الطفل ملرحلة الروضة 

 إنرشاح إبراهيم املرشيف. د

 راهيم الجرواينهالة إب. د فن تربية الطفل 

 إنرشاح إبراهيم املرشيف. د

 

 

 صدر من هذه السلسة




	43300001
	43300002
	43300003
	43300004
	43300005
	43300006
	43300007
	43300008
	43300009
	43300010
	43300011
	43300012
	43300013
	43300014
	43300015
	43300016
	43300017
	43300018
	43300019
	43300020
	43300021
	43300022
	43300023
	43300024
	43300025
	43300026
	43300027
	43300028
	43300029
	43300030
	43300031
	43300032
	43300033
	43300034
	43300035
	43300036
	43300037
	43300038
	43300039
	43300040
	43300041
	43300042
	43300043
	43300044
	43300045
	43300046
	43300047
	43300048
	43300049
	43300050
	43300051
	43300052
	43300053
	43300054
	43300055
	43300056
	43300057
	43300058
	43300059
	43300060
	43300061
	43300062
	43300063
	43300064
	43300065
	43300066
	43300067
	43300068
	43300069
	43300070
	43300071
	43300072
	43300073
	43300074
	43300075
	43300076
	43300077
	43300078
	43300079
	43300080
	43300081
	43300082
	43300083
	43300084
	43300085
	43300086
	43300087
	43300088
	43300089
	43300090
	43300091
	43300092
	43300093
	43300094
	43300095
	43300096
	43300097
	43300098
	43300099
	43300100
	43300101
	43300102
	43300103
	43300104
	43300105
	43300106
	43300107
	43300108
	43300109
	43300110
	43300111
	43300112
	43300113
	43300114
	43300115
	43300116
	43300117
	43300118
	43300119
	43300120
	43300121
	43300122
	43300123
	43300124
	43300125
	43300126
	43300127
	43300128
	43300129
	43300130
	43300131
	43300132
	43300133
	43300134
	43300135
	43300136
	43300137
	43300138
	43300139
	43300140
	43300141
	43300142
	43300143



